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ΤΩΡΑ έχουµε και αυτό τον τρόπο να σας εξυπηρετούµε!
Με την onlineholidays.gr θα έχετε πάντα τη δυνατότητα να 
επιλέγετε τα ξενοδοχεία και τα ταξίδια σας ακόµα πιο άνετα από 
τον χώρο σας, αλλά και να ενηµερώνεστε ΑΜΕΣΑ για έκτακτες 
προσφορές όλο τον χρόνο!
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Αυτές τις Γιορτές, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, ετοιµάσαµε για σας τους καλύτερους 
χειµερινούς προορισµούς στην Ελλάδα, µε τη γνωστή φροντίδα της Manessis. Αν είστε ήδη κάποιοι από 
τους χιλιάδες έµπειρους ταξιδιώτες µας, µιλήστε άµεσα µε τον Ταξιδιωτικό µας Σύµβουλο, που µάλλον 
γνωρίζετε µε το µικρό του όνοµα – κι αν είστε ένας νέος ταξιδιώτης µας, σας καλωσορίζουµε στην ιδιαίτερη 
εµπειρία Manessis. Σε γνωστά και καινούργια µονοπάτια, πάντα µε άνετα ταξίδια και έµπειρους Αρχηγούς.

Η Ελλάδα, αυτός ο µοναδικός και αγαπηµένος Οµφαλός του Κόσµου, σας περιµένει πάντα. Όπου κι αν 
πάτε, θα νοιώσετε οικεία και ζεστά, ακόµη και µέσα στο πιο χειµερινό τοπίο… αρκεί να αφεθείτε στη µαγεία 
του τόπου µας και στην φροντίδα της Manessis.  

Για εσάς, κάνουµε πάντα πολλά. Το πιο σηµαντικό όµως είναι να κλείσετε έγκαιρα τις εκδροµές σας - γι 
αυτό και φέτος σας είχαµε έτοιµες αρκετές από αυτές, από τον Σεπτέµβριο. Και το καινούργιο SITE µας, 
που ετοιµάζεται µε διαφορετική φιλοσοφία, από τα µέσα Νοεµβρίου θα είναι στη διάθεσή σας και θα σας 
βοηθήσει ακόµα περισσότερο.

Φύγετε λοιπόν µακριά από τα καθηµερινά… ο χειµώνας στην Ελλάδα είναι γλυκός - και γλυκαίνει ακόµα 
περισσότερο µε τα κάστανα και τον καφέ που ψήνονται στη χόβολη, τα λουκάνικα που τσιτσιρίζουν στη 
θράκα, τα ξύλα που σιγοκαίνε στο τζάκι και ένα ποτήρι γλυκόπιοτο κρασί…

Χαρίστε, σε σας και στους φίλους σας, την Εµπειρία Γιορτινής Χαράς & Ξενοιασιάς, που τόσο καλά ξέρει 
να σας προσφέρει η Manessis 30 χρόνια τώρα. Και διαλέξτε που και πως θα αποχαιρετίσετε τον χρόνο που 
φεύγει – και θα καλοδεχτείτε τον Καινούργιο Χρόνο… µε ένα ξεφάντωµα σε ένα Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν… 
κάτω από παιχνιδιάρικα βεγγαλικά… ήρεµα, δίπλα στο τζάκι… ή έξω στη φύση, αφουγκραζόµενοι τους 
µυστικούς της ήχους…  

Φέτος σας ετοιµάσαµε πολλές Εµπειρίες Γιορτινής Χαράς & Ξενοιασιάς… ζήστε τις όµορφα µε τα αγαπηµένα 
σας πρόσωπα και – γιατί όχι – χαρίστε τις και σε κάποιους που δεν θα ταξίδευαν για κάποιο λόγο… έτσι, για 
να κάνετε τη δική σας χαρά διπλή…

30 χρόνια τώρα, φροντίζουµε κάτι πολύ σηµαντικό για σας… 
Να επιστρέψετε στο σπίτι σας χωρίς να γυρίσετε ποτέ εντελώς. Αφήνοντας ηθεληµένα πίσω σας, εκεί όπου 
σας έβγαλε η ταξιδιάρα ψυχή σας, ένα κοµµάτι από αυτή.
  

Χίλιες, Χρυσές Ευχές... Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες!

Editorial

  Ελάτε 
  σε µια Εµπειρία 
Γιορτινής Χαράς 
   & Ξενοιασιάς!
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Στα 20 χρόνια της ΚΙΒΩΤΟΥ, όλα έχουν γίνει µόνο 
µε την αγάπη του κόσµου, χωρίς κρατική επιχορήγηση. 
Η Κιβωτός στέκεται δίπλα στη µητέρα και στο παιδί που 
βρίσκονται σε κίνδυνο και ανάγκη. Ενδεικτικά, σήµερα:

• ∆ίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα και διαθέτουµε Σπίτια 
Φιλοξενίας Παιδιών στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην 
Άνοιξη, στην Πωγωνιανή και Κόνιτσα Ηπείρου, στο Βόλο 
και στη Χίο, όπου φιλοξενούνται 200 παιδιά συνολικά.

• Στο Κέντρο Μέριµνας και Φροντίδας Μητέρας και 
Παιδιού στην Αθήνα, καθηµερινά σιτίζονται 500 παιδιά 
- και καλύπτονται οι ανάγκες τους (και των οικογένειών 

τους) σε σίτιση, ένδυση, υπόδηση, ιατροφαρµακευτική 
και οδοντιατρική περίθαλψη κλπ.

• Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρµακείο µας 
εξυπηρετεί άλλες 200 οικογένειες διαφορετικές από 
αυτές που µετέχουν στο Ηµερήσιο Πρόγραµµά µας.

• Στο Πρόγραµµα «Στέγη για τη Μητέρα και το 
Παιδί», όπου άστεγες και άπορες µητέρες ενισχύονται 
κάθε µήνα οικονοµικά (150 βοηθήµατα µηνιαίως) για το 
ενοίκιό τους. 

• Πέρα από τα αναλώσιµα είδη, είναι ευχής έργον, να 

«υιοθετήσετε» µία πάγια ανάγκη (ή ένα µέρος αυτής), 
για τις δοµές µας στην Αθήνα, στην Πωγωνιανή και 
στη Χίο, όπως είναι πχ η πληρωµή ενός µισθού 
παιδαγωγού, ενός λογαριασµού ηλεκτρικού ρεύµατος 
ή νερού για τις δοµές µας ή τα διαµερίσµατά µας, τα 
έξοδα βενζίνης για τις µετακινήσεις µας και πετρελαίου 
για τη θέρµανσή µας κλπ.
 
Ενισχύστε την Κιβωτό του Κόσµου καλώντας στο
901 11 170 170 (3,71€/κλήση, εντός δικτύου ΟΤΕ)
ή από σταθερό και κινητό τηλέφωνο στο 19828
(χρέωση 2,48 €/κλήση) ή στέλνοντας µήνυµα στο
19828 (2,48€/sms).

Και φέτος βοηθάµε το έργο της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
δίνοντας ακόµα µια διάσταση στην προσωπική σας Εµπειρία Γιορτινής Χαράς!

Όπως και πέρυσι, όσοι ταξιδέψετε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια, µαζί µε τους ανθρώπους της Manessis, θα 
έχουµε τη µεγάλη χαρά να βοηθήσουµε και πάλι την ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ οικονοµικά. 1 ΕΥΡΩ από τη συµµετοχή κάθε 
ταξιδιώτη στις γιορτινές µας εκδροµές, πηγαίνει για την ενίσχυση του έργου της ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Έτσι, η δική σας 
Εµπειρία Γιορτινής Χαράς θα είναι µεγαλύτερη - γιατί η χαρά αυτών που χαρίζουν, είναι µεγαλύτερη και από τη χαρά εκείνων 
που παίρνουν ένα δώρο!!

Είτε ταξιδέψετε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, θα βρίσκεστε ανάµεσα σε αυτούς που θα φέρουν ένα χαµόγελο στα πρόσωπα πολλών! 500 

παιδιών και των οικογενειών τους, άλλων ακόµη 200 οικογενειών, 150 τουλάχιστον επιπλέον µητέρων, αλλά και 200 ακόµη παιδιών που 

µεγαλώνουν σε Σπίτια Φιλοξενίας…

Όταν εσείς θα χαίρεστε τις γιορτινές σας εµπειρίες, θα έχετε και ένα ακόµα ένα, σηµαντικό λόγο ικανοποίησης. Ότι βοηθάτε να φέρουµε 

περισσότερα χαµόγελα στα πρόσωπα τόσων ανθρώπων!

Ευτυχισµένα Χριστούγεννα & Καλή Χρονιά!

www.kivotostoukosmou.org - Τηλ: +30 210 5141953 - e-mail: kivotos5@otenet.gr

ΙΣΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εµπειριών Γιορτινής Χαράς & Ξεγνοιασιάς!
ΕκδρομΕς μΕ πούλμαν ή μΕ το Ι.Χ. ςας

MANESSIS FAMILY WINTER CLUBS
Airotel Achaia Beach Καστελόκαμπος, Ρίο  20-21
Amalia Hotel Delphi με Smart All Inclusive Δελφοί 8-9
Amalia Hotel Meteora με Extra Smart All Inclusive Καλαμπάκα 10-11
Amalia Hotel Nauplia με Smart All Inclusive Ναύπλιο  12-13
Epirus Palace με Smart All Inclusive Γιάννενα  6-7
King Saron με Πλήρη Διατροφή Καλαμάκι Κορινθίας 22-23
Porto Rio Hotel με Πλήρη Διατροφή  18-19
Ramada Thraki Palace Hotel με All inclusive Αλεξανδρούπολη  14-15
Z Palace με Smart All Inclusive Ξάνθη  16-17

Μοναδικές ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΕΣ! 
Αρκαδία Αρχοντικό Καλτεζιώτης  55
Λίμνη Πλαστήρα – Kazarma Lake Hotel  54

ΞΕνΟδΟχΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟνΗΣΣΟΣ
Alkyon Resort Βραχάτι  47
Club Hotel Casino Λουτράκι  46
Elite City Resort Καλαμάτα  42-43
Horizon Blu Καλαμάτα  42-43
Kalavryta Canyon Καλάβρυτα  48
Porto Mani Suites Κυπάρισσος, Μάνη  46
Rex Hotel Καλαμάτα  42-43
Whyndam & Ramada Loutraki ex Poseidon Resort Λουτράκι  24

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟνΙΟ
Du Lac Hotel Γιάννενα  26-27
Ionian Blue Λευκάδα  45
Margarona Royal Πρέβεζα  28

ΜΑΚΕδΟνΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Afkos Grammos Boutique Hotel & Resort Νεστόριο  46
Aiges Melathron Βέρμιο  38
Domotel Neve Mountain Παλ. Άγιος Αθανάσιος  46
Don Constantino Hotel Βασιλίτσα Γρεβενών  48
Elpida Resort Σέρρες  36
Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκη  32-33
Grecotel Astir Egnatia Αλεξανδρούπολη  15
Hydrama Grand Hotel Δράμα  46
Kaimak Inn Spa & Resort Hotel Π. Άγιος Αθανάσιος  46

Limneon Resort & Spa Καστοριά  30-31
Makedonia Palace Θεσσαλονίκη  32-33
Mediterranean Palace Θεσσαλονίκη  32-33
Mediterranean Village Κατερίνη  34-35
The Met Hotel Θεσσαλονίκη  32-33
Vasilitsa Resort Βασιλίτσα, Γρεβενά  48

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Aiolides Λίμνη Πλαστήρα  49
Grecotel Larissa Imperial Λάρισα  39
Mouzaki Palace, Μουζάκι, Καρδίτσα  49
Portaria Hotel & Spa Πορταριά  48
Thessalikon Grand Καρδίτσα  39
Volos Palace Βόλος  40-41
Xenia Palace Portaria Πορταριά  48
Xenia Volou Domotel Βόλος 40-41
Ανδρομέδα Hotel Λίμνη Πλαστήρα 48

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑδΑ-ΕΥΒΟΙΑ
Avaris Hotel Καρπενήσι  49
Galini Wellness Spa & Resort Καμ. Βούρλα  25
Montana Hotel & Spa Καρπενήσι  49
Negroponte Resort Ερέτρια  47
Thermae Platystomou Resort & Spa Πλατύστομο  40
Thermae Sylla Spa Hotel Αιδηψός  47

ΟδΙΚΕΣ ΕΚδΡΟΜΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑδΟΣ
Αδριανούπολη η Μεγαλοπρεπής  37
Μπάνσκο Χιονογιορτές  29
Μπόροβετς  28

ΠΕΛΟΠΟνΗΣΣΟΣ 
Αρκαδία …στα Χνάρια των Ηρώων  44
Αρχαία Ολυμπία  44
Αχαΐα - Οδοντωτός - Καλάβρυτα  19 & 21
Καλαμάτα - Μεσσηνιακή Ραψωδία  43
Κορινθιακή Ελβετία & Cowboys  23
Ναύπλιο - Βυτίνα - Νεμέα  13

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟνΙΟ
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια διαμονή στο Du Lac 27
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια διαμονή στο Epirus Palace  7
Λευκάδα  45
Πρέβεζα - Τζουμέρκα 28

ΜΑΚΕδΟνΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Βέρμιο - Καϊμακτσαλάν - Λουτρά Πόζαρ  38
Θεσσαλονίκη - Άγ. Αθανάσιος - Σαντάνσκι  33 
Θράκη - Αδριανούπολη  15
Καστοριά - Πρέσπες - Νυμφαίο  31
Λαμπερή Θεσσαλονίκη - Λίμνη Κερκίνη  33
Ξάνθη - Θρακικά Τέμπη  17
Όλυμπος - Τρία Πέντε Πηγάδια  35
Σέρρες - Αμφίπολη - παραμυθένια Ονειρούπολη  36

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑδΑ
Βόλος - Τραινάκι Πηλίου  41
Δελφοί - Αράχωβα - Παρνασσός  9
Εορταστικό Ρεβεγιόν στο Mitsis Galini 25
Καρπενήσι - Πλατύστομο  40
Λίμνη Πλαστήρα - Ελάτη - Περτούλι  39
Μετέωρα - Μύλος Ξωτικών - Μέτσοβο  11
Τα κάλαντα του Grecotel Larissa Imperial  39

ΕνδΙΑΜΕΣΑ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
Ιωάννινα  45
Καστοριά  45

ΕΚδΡΟΜΕΣ Θεοφάνεια
Αγέρωχη Μάνη  51
Αδριανούπολη (Τουρκία) 37
Αχαϊα - Οδοντοτός Καλαβρύτων 18-19
Βόλος - Τραινάκι Πηλίου  41
Γιάννενα  - Ζαγοροχώρια 6 & 26
Δελφοί - Αράχοβα 8-9
Θησαυροί της Αιτωλικής γης  50
Καστοριά και Ραγκουτσάρια  30-31
Μετέωρα - Μύλος Ξωτικών  11
Μπάνσκο (Βουλγαρία) 29
Μποροβετς (Βουλγαρία) 28
Ναύπλιο  13

ΜΟνΟΗΜΕΡΕΣ Πολιτιστικές εκδρομές  52-53

ΣΑΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ του χειμώνα  56

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018
Δείτε τα αναλυτικά περιεχόμενα στη σελίδα   58

Summer Early Booking  64

Γενικοί Όροι Συμμετοχής 82 - 83

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε, ότι στις αναγραφόµενες τιµές µας δεν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής του άρθρου 53 Ν . 4389/2016, ανά ηµερήσια χρήση εκάστου δωµατίου/ 
σουίτας, που αναµένεται να εφαρµοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή και νωρίτερα. Η χρέωση αναµένεται να είναι ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση: Ξεν/χειο 3*: € 1,50, Ξεν/
χειο 4*: € 3,00, Ξεν/χειο 5*: € 4,00 και θα καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής, µέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου 

του υπουργείου οικονοµικών,του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η τιµολογιακή πολιτική µας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
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• Χριστουγεννιάτικες ατοµικές χειροτεχνίες 
 (µε βαθµό δυσκολίας ανάλογα 
 µε τις οµάδες ηλικιών)

• Οµαδικές χειροτεχνίες για τη διακόσµηση του χώρου

• Μουσικοκινητικά παιχνίδια δράσης

• Φτιάχνουµε ατοµικές Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες

• ∆ηµιουργίες µε πλαστελίνη • Παιχνίδι πινιάτας 

• Προβολή Χριστουγεννιάτικων ταινιών

• Καραόκε
 
• ∆ιασκεδαστικές χορογραφίες 

• Ζωγραφική προσώπου 

• Επιτραπέζια

• Βιβλιοθήκη µε παιδικά βιβλία 
 στον Παιδότοπο (2-16 ετών) 

• Μασκότ Χιονάνθρωπος

ο Χιονάνθρωπος µας, θα εµφανίζεται 
για να κάνει έκπληξη σε µικρούς και µεγάλους. 

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ!

Family Winter Club

Χτισµένο σε µία έκταση 50 στρεµµάτων, βρίσκεται 300µ από την έξοδο της Εγνατίας Οδού για την 
πόλη των Ιωαννίνων, µόλις 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Είναι ένα πραγµατικό «παλάτι» 
υψηλής αισθητικής, µε τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5 αστέρων - παραµυθένιο και 
από µόνο του… γιορτινό!

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ WINTER CLUB
ΓΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ! 

χριστουγεννιάτικες γωνιές * Για τους ενήλικες: 
Καφές, τσάι, παραδοσιακά γλυκά (σαραγλί Γιαννιώτικο, 
κουραμπιέδες, μελομακάρονα, ραβανί), οινοπνευματώδη 
ποτά (sangria, τσίπουρο, λευκός και ερυθρός οίνος). Για 
τους μικρούς φίλους: Στον παιδότοπο Mini Buffet με 
χυμούς, αναψυκτικά, pop corn, τρουφάκια. Επίσης Σαλονάκι 
καφέ για τους γονείς.
χριστουγεννιάτικο χωριό * Καστανάδες, λουκουμάδες, 
σαλέπι - παιχνίδι στο τεχνητό χιόνι παρέα με τον χιονάν-
θρωπο και παιχνίδια. Επίσκεψη στην γωνιά του Άγιου 
Βασίλη με τα ξωτικά (δωράκι από τον άγιο Βασίλη).
Γευσιγνωσία Οίνου * στο Cappuccini με κόστος 5 € κατ' άτομο 
Δοκιμασία κρασιών από την κάβα μας με τοπικά εδέσματα. • 
6 ετικέτες κρασιών (3 λευκού και 3 ερυθρού οίνου), Πιατέλες 
με ποικιλία τυριών και αλλαντικών, ποικιλία από κριτσίνια, 
φρούτα και ξηρούς καρπούς.
Ελάτε…. να στολίσουμε το δέντρο των γιορτινών ευχών 
μας! Μαζί θα τις ελευθερώσουμε να ταξιδέψουν ψηλά 
στα αστέρια…. Εκεί όπου οι ευχές μπορούν να γίνουν 
πραγματικότητα!
Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 
αναχώρηση & 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση. Για τις 
υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα 
λειτουργεί με ημιδιατροφή.

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Welcome Buffet με παραδοσιακά γλυκά, 
 ζεστή σοκολάτα, Gluhwein
• Manager’s Cocktail
• Κάλαντα από την φιλαρμονική
• Καθημερινά πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό 
 και βραδινό σε γιορτινούς μπουφέδες
• Σε όλα τα γεύματα περιλαμβάνονται: χυμοί,  
 αναψυκτικά, μπύρα, ντόπιο κρασί
• Ρεβεγιόν μπουφέ στη θέση του βραδινού,  
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
• Παιδική απασχόληση από ελληνίδες παιδαγωγούς
• χριστουγεννιάτικες γωνιές* χριστουγεννιάτικο  
 χωριό* Γευσιγνωσία Οίνου*
• 2 ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΡΕΒΕΓΙΟν 24/12 και 31/12 
 με ορχήστρα για ατελείωτο γλέντι 
 και χορό 25/12 και 1/1 με Dj

EPIRUS 
PALACE 5*
FAMILY WINTER CLUB!
Smart All Inclusive 
& special παροχές

Αυτές τις Γιορτές, ζήστε τις αξέχαστα στην Ελλάδα! Στα πανέµορφα Γιάννενα!

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Μ Ε ΤΑ Ξ Ε Ν Ι Ο  Κ Ο Υ Κ Ο ΥΛ Ι  Τ Ρ ΥΦ Ε Ρ Ο Τ Η ΤΑ Σ

EXECUTIVE SIGNATURE

DODONIAN SPA

“I CAPPUCCINI” A LA CARTE RESTAURANT
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Αυτές τις Γιορτές, ζήστε τις αξέχαστα στην Ελλάδα! Στα πανέµορφα Γιάννενα!

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Μ Ε ΤΑ Ξ Ε Ν Ι Ο  Κ Ο Υ Κ Ο ΥΛ Ι  Τ Ρ ΥΦ Ε Ρ Ο Τ Η ΤΑ Σ

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30. Μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, 
Αμφιλοχίας και Άρτας, φτάνουμε στα Γιάννενα και επίσκεψη στο Μουσείο Π. 
Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Εγκατάσταση 
στα πολυτελέστατο ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe που μας υποδέχεται γιορτινά 
στολισμένο και με πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα. Ακολουθεί πλούσιο μπουφέ 
δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Σπήλαιο Περάματος - νησί
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη στο Μουσείο 
Παπαγιάννη (έξοδα ατομικά) στο χωριό Ελληνικό με τα υπέροχα γλυπτά 
τόσο στην έκθεση, όσο και κατά τη διαδρομή προς αυτήν. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά) 1.100 μέτρων με 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που 
αξιοποιήθηκε τουριστικά, και που παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις, για 
το μέγεθος και την σπανιότητα του. Επόμενος προορισμός μας, η πόλη των 
Ιωαννίνων και η Λίμνη Παμβώτιδα. Από τον μώλο θα περάσουμε απέναντι 
στο νησάκι με βαρκάκια (έξοδα ατομικά). Περίπατος στον γραφικότατο οικισμό 
και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά όπου θα δούμε τον οντά με 
τις τρύπες των πυροβόλων όπλων που σκότωσαν τον Αλή. Για όσους δεν 
ακολουθήσουν, προτείνουμε επίσκεψη στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια 
του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά 
ήταν το διοικητικό κέντρο όλης της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Στο χώρο του 
θα θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, το Τζαμί 
Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό μουσείο - τα μαγειρεία στη ακρόπολη του Ιτς 
Καλέ, το Βυζαντινό μουσείο αλλά και το νέο (2016) εκπληκτικό Μουσείο 

Αργυροτεχνίας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί το μεγαλοπρεπές 
Εορταστικό δείπνο/ Ρεβεγιόν συνοδεία ζωντανής μουσικής από ορχήστρα. 
Πλούσια εδέσματα, απεριόριστα ποτά, τραγούδι και χορός!
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - χαράδρα Βίκου 
χρόνια πολλά! Χαμόγελα και ευχές συνοδεύουν το πρωινό μας. Πλούσιο 
μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη 
και του Καλογήρου, τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου) με τα περίφημα αρχοντικά 
χτισμένα από τεχνίτες της πέτρας. Επίσκεψη (εφ’όσον είναι εφικτό να ανοίξει) 
στο Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική συλλογή/ έξοδα ατομικά) 
δημιούργημα της αγάπης του για τον τόπο και τις παραδόσεις. Μπάγια στα 
σλάβικα σημαίνει “λουτρό” και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό περιβάλλον με 
τις οβίρες που δημιουργούν τα ποτάμια γύρω από το χωριό. Επόμενη στάση 
το γνωστό Μονοδένδρι. Από εκεί θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το 
βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. 
Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό 
σχολείο και τα πανέμορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό 
σκηνοθετικό μεγαλείο ιδανικό για τις εορταστικές μέρες, απλώνεται επιβλητικός 
μπροστά μας. Στο ξακουστό Καλπάκι θα επισκεφτούμε το πολεμικό μουσείο, 
θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την βαριά ιστορία της περιοχής 
στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Η υπέροχη 
Μονή Μολυβδοσκέπαστης είναι η επόμενη στάση μας (καιρού επιτρέποντος) 
ακοίμητος φρουρός της Ορθοδοξίας, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. 

Χτίστηκε το 670 μ.Χ., και σκεπάστηκε από μολυβένιες πλάκες. Συνεχίζουμε 
για την αμφιθεατρική Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου 
κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει από ζωή 
και ομορφιά. Χρόνος για καφέ, φαγητό και περίπατο στα καλντερίμια της, 
στην πλακόστρωτη πλατεία της, τα αρχοντικά της και το πέτρινο γεφύρι της. 
Επιστροφή και δείπνο με απεριόριστα ποτά.
5η μέρα: Μέτσοβο (μέσω Εγνατίας Οδού) - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για το γραφικό Μέτσοβο μέσω εξαιρετικής 
διαδρομής της Εγνατίας Οδού, που κρατά ακόμα γερά την αρχιτεκτονική του 
και την παράδοση. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα 
και από εκεί στην Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για βόλτα 
στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά 
προϊόντα της περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.

Συνοπτικά προγράμμάτά εκδρομών Θεοφάνειών
4ήμερη: 4-7 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Ιωάννινα
2η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Βίκος - Νησί
3η μέρα: Αγιασμός Υδάτων λίμνης - Σπήλαιο Περάματος - Ελληνικό
4η μέρα: Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα.
3ήμερη: 5-7 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Ιωάννινα
2η μέρα: Αγιασμός Υδάτων λίμνης - Σπήλαιο Περάματος - Ελληνικό
4η μέρα: Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
EPIRUS PALACE HOTEL 5* Deluxe σε δωμάτια 
με κλιματισμό, τηλεόραση και λοιπές παροχές • 
Συμμετοχή στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα 
& εκδηλώσεις σύμφωνα με το αναλυτικό • 
Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά • 
Απεριόριστη κατανάλωση ποτών στα γεύματα και 
τα δείπνα (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) • 2 
Πλούσια Ρεβεγιόν - γλέντι με ζωντανή μουσική στις 
24 & 31 Δεκεμβρίου και με Dj στις 25 Δεκεμβρίου, 
1 & 6 Ιανουαρίου στη θέση του δείπνου της ημέρας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / 
Συνοδός. • Φ.Π.Α.

∆ΙΠΛΑ ΠΛΟYΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚA ΡΕΒΕΓΙOΝ ΜΕ ΓΛEΝΤΙ, ΧΟΡO & ΖΩΝΤΑΝH ΜΟΥΣΙΚH ΣΤΙΣ 24 & 31 ∆ΕΚΕΜΒΡIΟΥ

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν, µε ηµιδιατροφή 
µε παροχές SMART ALL INCLUSIVE από 18:00 - 

24:00, Εορταστικά Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική 
& παιδική απασχόληση CHRISTMAS KID’S CLUB.

Τιµή κατ’ άτοµο µε 
πούλµαν, µε ηµιδιατροφή 

µε κρασί, & παιδική 
απασχόληση CHRISTMAS 

KID’S CLUB

ΕPIRUS PALACE 5* 
Deluxe

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
& ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.
30 ∆εκ.-3 Ιαν

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο Dlx Signature 339 405 183 240
3ο άτοµο 232 275 142 180
3ο άτοµο έως 12 ετών 95 115 75 95
4ο άτοµο έως 12 ετών * 238 280 137 175
Μον/νο Due Signature 442 535 225 305
* Μεταφορά της οικογένειας σε Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο (Ι.Χ.), µε παροχές SMART ALL INCLUSIVE, Εορταστικά Ρεβεγιόν µε ζωντανή 
µουσική & παιδική απασχόληση CHRISTMAS KID’S CLUB. Την περίοδο Θεοφανείων και ενδιάµεσα των εορτών  

µε ηµιδιατροφή και κρασί  & παιδική απασχόληση CHRISTMAS KID’S CLUB

ΕPIRUS PALACE 
5* Deluxe

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ και 
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ.

Κράτηση
έως 18/11**

Κράτηση
από 19/11

Κράτηση
έως 18/11**

Κράτηση
από 19/11

3 µέρ./ 
2 νύχτ.

4 µέρ./ 
3 νύχτ.

∆ίκλινο Standard Eco 245 269 290 319 - -
∆ίκλινο Deluxe Signature 265 290 310 340 106 152
3ο άτοµο 139 153 165 181 60 88
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών (family)* 130 143 155 170 60 88
Μονόκλινο Standard Eco 345 380 415 455 - -
Μονόκλινο Deluxe Signature 375 412 445 490 156 225
*  Μεταφορά της οικογένειας σε family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
**Οι τιμές Ι.Χ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι προσφορά για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν με προκαταβολή μέχρι τις 18 Νοεμβρίου

WINTER
CLUB

4
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΗΠΟΙ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η ημέρα 
Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα.



8

Family Winter Club

Ειδικό πρόγραµµα µε Πλήρη ∆ιατροφή και Ποτά και την φιλοξενία επιπέδου των Amalia!

Ένας εξαιρετικός χώρος έχει φτιαχτεί στους 
∆ελφούς για τα παιδιά, µε πλήρη εποπτεία από 
τους γονείς, αφού στην µέση υπάρχει γυάλινο 
safety χώρισµα. Οι γονείς απολαµβάνουν 
ζεστή σοκολάτα στο καφέ, και τα παιδιά παρέα 
µε τις Αγ.Βασιλίτσες δηµιουργούν απίστευτα 
παιχνιδίσµατα, θεατρικές δραστηριότητες, 
ζωγραφική, µπαλόνια, πολύ χορό, και τα 
γράµµατα στον Αγ. Βασίλη. Φουσκωτό 
παιχνίδι, τσουλήθρες και ειδικό χώρο για 
τα µικρότερα παιδάκια, µε µουσική κάλυψη, 
περιµένει τους µικρούς ήρωες για να περάσουν 

αξέχαστες διακοπές.

Υπεύθυνη εταιρεία 
www.pippis.gr

Ιδιαίτερη φροντίδα 

για τους µικρούς µας
φίλους!

∆ Ε Λ Φ Ο Ι  -  Α ΡΑ Χ Ω Β Α

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ με μοναδικές γεύσεις (αρχίζουν με δείπνο)

• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή & ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά

• Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα περιμένουν μικρούς και μεγάλους.
• Mini Club με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς

• Μοναδικά παιχνίδια & διασκέδαση στο Mini Club
• Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά, 

με ζωντανή μουσική και χορό.
το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / ή 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση και 5/1 άφιξη - 7/1 αναχώρηση.

Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

• Το χιονοδρομικό του Παρνασσού τους λάτρεις των χειμερινών σπορ, έμπειρους και μη στις άρτιες εγκαταστάσεις του.
• Ο ομφαλός της χειμερινής διασκέδασης, η κοσμοπολίτικη Αράχωβα, απέχει μόλις λίγα λεπτά με το αυτοκίνητο.
• Αρχαιολογικοί θησαυροί (θόλος, θέατρο, στάδιο κ.α.) στον αρχαιολογικό χώρο και πλήθος τεχνουργημάτων και 

 φημισμένων εκθεμάτων (Ηνίοχος κ.α.) στο μουσείο των Δελφών.
• Κοντινές φυσιολατρικές εξορμήσεις στην κοιλάδα μέχρι το Γαλαξίδι ή βόρεια μέχρι την Αγόριανη!

• Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη Μονή του Οσίου Λουκά (που είναι μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς 
 Unesco) καθώς και το ιστορικό Δίστομο με τη βαριές μνήμες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αν περισσέψει 
 λίγος ακόμα χρόνος, την εξοχική Κρύα στη Λειβαδιά. Θα σας καταπλήξει!

Η Αθηναϊκή Κοµπανία 
θα είναι µαζί µας 

στα Ρεβεγιόν 25/12 και 1/1 

 η υπέροχη Ορχήστρα
του Μιχάλη Κουµιώτη θα σας 

διασκεδάσει στις 24/12 και 31/12!

Ακόµα ένα πετυχηµένο µας Winter Club σας περιµένει, 
για πρώτη φορά στον Παρνασσό µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, 

∆ΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και πολλές εκπλήξεις! 

ΑΜΑLΙΑ DELPHI

ΑΡΑΧωΒΑDOUBLE ROOM

Ο TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥνΟΥ, ΚΟνΤΑ ΣΤΗν ΑΘΗνΑ, ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕνΕΙ ΚΑΙ ΕχΕΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

AMALIA 
HOTEL 
DELPHI 4*
FAMILY WINTER CLUB!
Smart All Inclusive 
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Ειδικό πρόγραµµα µε Πλήρη ∆ιατροφή και Ποτά και την φιλοξενία επιπέδου των Amalia!

WINTER
CLUB

ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
∆ Ε Λ Φ Ο Ι  -  Α ΡΑ Χ Ω Β Α

1η μέρα: Αθήνα - δελφοί (Αρχ. χώρος & Μουσείο)
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 08:15. Με ενδιάμεση στάση, 
φτάνουμε στους Δελφούς, όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο 
με τους αρχαίους θησαυρούς που έχουν βρεθεί στην περιοχή, η 
οποία έχει χαρακτηριστεί ως “Ο Ομφαλός της γης” (έξοδα ατομικά). 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4* και γεύμα 
μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο 
μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Γαλαξίδι - Ιτέα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην ναυτική πολιτεία 
του Γαλαξιδίου με την πλούσια ιστορία του. Θα θαυμάσουμε τον 
Ναό του Αγίου Νικολάου με το υπέροχο και μοναδικό ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, το ναό της Αγίας Παρασκευής με το ηλιακό ρολόι του, 
το βυζαντινό μοναστήρι του Σωτήρος χτισμένο το 1250 μ.Χ., το 
σπίτι του μεγάλου ιστοριοδίφη Κ. Σάθα, τη Σχολή Τουριστικών 
Επαγγελμάτων, το Παρθεναγωγείο, το Χηρόλακα, το παλιό πέτρινο 
υδραγωγείο του 15ου αιώνα και τα παραδοσιακά σπίτια του και 
κτίρια. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και καφέ και μέσω Ιτέας 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Γεύμα μπουφέ με απεριόριστα 
ποτά. Απόγευμα ξεκούρασης στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας και 
το βράδυ Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με απεριόριστα ποτά και 
διασκέδαση με ορχήστρα!
3η μέρα: Παρνασσός (χιονοδρομικό Κέντρο) - Αράχωβα
χρόνια πολλά!!! Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το 

Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος), που 
αποτελεί πόλο έλξης για τους φανατικούς των χειμερινών σπορ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και γεύμα μπουφέ με απεριόριστα 
ποτά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη Αράχωβα, 
η οποία δεσπόζει στις πλαγιές του Παρνασσού. Πλήθος επισκεπτών 
κατακλύζει το χωριό τους χειμωνιάτικους κυρίως μήνες. Κάντε μια 
βόλτα στα σοκάκια της, στα μαγαζιά της και δοκιμάστε τις λιχουδιές 
της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο 
Ρεβεγιόν με απεριόριστα ποτά και διασκέδαση με ορχήστρα!
4η μέρα : Γύρος Παρνασσού (Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 
Vagonetto - χάνι Γραβιάς - Αγόριανη)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για τον Γύρο του Παρνασσού, 
προσπερνώντας την πόλη της Άμφισσας, όπου θα κατευθυνθούμε 
προς το μοναδικό Vagonetto (καιρού επιτρέποντος - έξοδα ατομικά) 
για να ενημερωθούμε για τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. 
Συνεχίζουμε για την Γραβιά, όπου πρόσφατα το ξακουστό Χάνι 
έχει μετατραπεί σε μουσείο, αφιερωμένο στην μεγάλη ανακοπή της 
προέλασης των Τούρκων στις 8 Μαΐου του 1821. Χρόνος για ένα 
ζεστό ρόφημα στο γραφικό χωριό της Αγόριανης (Επτάλοφος) και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για γεύμα μπουφέ με απεριόριστα 
ποτά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα 
ποτά.
5η μέρα: δίστομο - Όσιος Λουκάς - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψη στο Δίστομο, 

γνωστό για το σφαγιασμό του πληθυσμού από τα ναζιστικά 
στρατεύματα κατοχής το 1944. Θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο 
θυμάτων στον λόφο Κανάλες και το αντίστοιχο Μουσείο στο παλιό 
Δημοτικό Σχολείο. Συνεχίζουμε για την Μονή του Όσιου Λουκά, το 
σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα, που 
βρίσκεται σε γραφική πλαγιά στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα. 
Με τις δύο μεγάλες εκκλησίες, την Κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά 
και τα άλλα κτίσματα, απέκτησε σύντομα μοναδική ακτινοβολία 
και θεωρείται πρότυπο για τα βυζαντινά μνημεία του 11ου αιώνα 
πανελλαδικώς. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ:
1η μέρα: Αθήνα - Δελφοί (Χώρος & Μουσείο) - γεύμα - δείπνο
2η μέρα: Vagonetto - Γραβιά - Αγόριανη - γεύμα - Γαλαξίδι - Ρεβεγιόν
3η μέρα: Χιονοδρομικό Παρνασσού - γεύμα
 Αράχωβα - 2ο Ρεβεγιόν
4η μέρα: Δίστομο - Όσιος Λουκάς - Αθήνα.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ ΘΕΟΦΑνΕΙων:
1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο - Ιτέα - Γαλαξίδι - δείπνο
2η μέρα: Vagonetto - Γραβιά - Αγόριανη - γεύμα - Αράχωβα - δείπνο
3η μέρα: Δελφοί (Χώρος & Μουσείο) - γεύμα - Αθήνα

Τιµή κατ΄ άτοµο µε πούλµαν µε πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών 
(κρασί, µπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν µε 

ζωντανή µουσική, πλούσια παιδική απασχόληση

ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

5 µέρες 
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο 299 375 205 269

3ο άτοµο 230 280 172 215

3ο άτοµο έως 10 ετών 150 175 110 140

4ο άτοµο έως 10 ετ.* 210 260 160 199

Μονόκλινο 385 485 265 357

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο γνωστό ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4* • Πλήρης διατροφή από 
πλούσια μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με μπουφέ δείπνο και τελειώνοντας με μπουφέ γεύμα • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων 
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε απεριόριστη κατανάλωση • Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24, 25, 31 Δεκεμβρίου & 1 Ιανουαρίου με 
ορχήστρα / ζωντανή μουσική στη θέση του δείπνου της ημέρας • Συμμετοχή στο πλούσιο Εορταστικό πρόγραμμα του ΑΜΑLIA DELPHI HOTEL • Late 
Check Out (κατόπιν διαθεσιμότητας)• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ΄ άτοµο δικό σας µέσο ΙΧ(χωρίς εκδροµές), µε πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, µπύρα, αναψυκτικό)
στα φαγητά, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική, πλούσια παιδική απασχόληση

ΑΜΑLΙΑ 
DELPHI 4*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάµεσα Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 27- 29/12 

µε ηµιδιατροφή χωρίς παιδική απασχόληση
4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ. 2 µέρ./ 1 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ.

∆ίκλινο 255 310 159 215 55 107
3ο άτοµο 195 240 110 145 35 70
3ο άτ. εως 10 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. 2 εως 10 ετών 150 185 99 125 25 50
Μονόκλινο 370 465 240 330 85 165

*4ο άτομο σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η
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Family Winter Club

Μοναδικός Χριστουγεννιάτικος χώρος για τα 
παιδιά σας περιµένει στην Καλαµπάκα. Ξύλινα 
Σπιτάκια, φουσκωτά παιχνίδια, τσουλήθρες 
και για πρώτη φορά super κινηµατογράφος. 
Αγ.Βασιλίτσες δηµιουργούν µε τα παιδιά µονα-
δικές δραστηριότητες, ζωγραφική, χειροτεχνία, 
facepainting, µπαλόνια και τα γράµµατα στον 
Αγ. Βασίλη. Μοναδικό 5όροφο σιντριβάνι 
σοκολάτας θα δώσει την γλυκεία γεύση των 
εορτών. Απίστευτα παιδικά πάρτι τα βράδια των 
Ρεβεγιόν, µε dj τον “Pipi”, µε διαγωνισµούς 

χορού, τραγουδιού και πολύ παιχνίδι. 

Υπεύθυνη εταιρεία 
www.pippis.gr

Παραµύθια & Ιστορίες στο Τζάκι, 
µε τον αγαπηµένο των παιδιών 
(δηµοτικού και άνω) Παραµυθά, 
φιλόλογο & ταξιδιωτικό συγγραφέα

Μιχάλη Ιωαννίδη.

Για  µ ικρούς…
 και  µεγάλους!

Ιδιαίτερη πνευματική εμπειρία: 
Η λειτουργία των Χριστουγέννων στις Μονές των 
Μετεώρων, γίνεται την παραμονή 24/12 από τις 9 μ.μ. 
μέχρι τις 1.30 π.μ.
Πολιτιστική εμπειρία: 
Μην παραλείψετε να γνωρίστε τα μυστικά του 
Εθνικού Δρυμού της Πίνδου με επίσκεψη στο 
υπέροχο μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων.
Παραμυθένια εμπειρία: 
Στα κοντινά Τρίκαλα (μόλις μισή ώρα από το Amalia) 

σας περιμένει το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο 
θεματικό πάρκο στην Ελλάδα, το παραμυθένιο 
εργοστάσιο του Αι Βασίλη στον “Μύλο των Ξωτικών” 
www.milosxotikon.gr. Απίστευτα παιχνίδια, τρενάκι, 
παγοτσουλήθρα, bungee κ.α.! Μην παραλείψετε 
να επισκευθείτε και το τέμενος του Οσμάν Σάχ ή 
Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι) όπου 
συνήθως στην περίοδο των εορτών φιλοξενεί πολύ 
ενδιαφέρουσες εκθέσεις.

Στη σκιά των Μετεώρων, σας περιµένει και φέτος το κλασσικό 
µας Winter Club στην Καλαµπάκα, για Μοναδικές 

Οικογενειακές Γιορτές!!

το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση ή 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση και 5/1 άφιξη - 7/1 αναχώρηση.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι, 
 βράδυ με υπέροχη κουζίνα. Τα φαγητά αρχίζουν με  
 δείπνο και τελειώνουν με γεύμα.
• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή και ανήμερα  
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
• Καφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός),  
 αναψυκτικά, κρασί, μπύρα draft, αφεψήματα 
 & νερό, όλη μέρα
• Ζεστά & κρύα σνακ για δεκατιανό & απογευματινό  
 10:00-12:00 & 15:00-18:00, καθημερινά στο μπαρ
• Ψητά κάστανα κάθε μέρα 16:00 - 18:00
• Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα 
Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά, με ζωντανή μουσική και χορό.
• Mini-Club με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους 
παιδαγωγούς
• Οικογενειακό διαγωνισμό κατασκευής 
Χιονάνθρωπων (αν υπάρχει χιόνι).

Ρεβεγιόν και ανήµερα
Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

24, 25/12 και 31/12 & 1/1

µε την Κωνσταντίνα
και την Ορχήστρα της!

AMALIA HOTEL METEORA

ΜΥΛΟΣ ΞωΤΙΚωΝ ΜΕΤΕωΡΑ

Κωνσταντίνα

AMALIA 
HOTEL 
METEORA 4*
FAMILY WINTER CLUB!
Extra Smart All Inclusive
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WINTER
CLUB

ΜΕΤΕΩΡΑ .. ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ... 
 ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙ∆Ι !

1η μέρα: Αθήνα - Μετέωρα - Καλαμπάκα
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 07:30 για Λαμία, Δομοκό. Άφιξη στην 
Καλαμπάκα για μια βόλτα στους στολισμένους δρόμους της, στη σκιά 
των Μετεώρων, όπου το μεγαλείο της φύσης συναντά το θείο Μυστήριο. 
Ανάβαση στο Μεγάλο Μετέωρο και τη Μονή του Αγίου Στεφάνου. Το 
AMALIA HOTEL METEORA 4* στην Θεόπετρα, μας περιμένει ντυμένο 
εορταστικά, λουσμένο από πολύχρωμα φώτα και Χριστουγεννιάτικα 
στολίδια. δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Εκδρομή στο Μέτσοβο
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για επίσκεψη στο εντυπωσιακό 
ολοκαίνουργιο μουσείο φυσικής ιστορίας και μανιταριών Μετεώρων 
(έξοδα ατομικά) και μετά κατευθυνόμαστε για το γραφικό Μέτσοβο, 
φημισμένο για την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας 
από την πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και από 
εκεί στην Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Μια βόλτα στα μαγαζιά 
με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά 
προϊόντα της περιοχής και βέβαια μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις 
τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με την ΚωΣΤΑνΤΙνΑ 
και την ορχήστρα της, γλέντι με χορό και τραγούδι. Παροχές Extra 
Smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18:00 έως 
τις 24:00.
3η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Περτούλι - Ελάτη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για μία διαδρομή εξόχως 
εντυπωσιακή με μαγευτικές επισκέψεις. Αρχίζουμε από τη Βυζαντινή 
εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου αιώνα λίγο μετά την Πύλη και το 

σαγηνευτικό τοξωτό γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα με τους μικρούς 
καταρράκτες. Ακολουθεί το Περτούλι (καιρού επιτρέποντος), ένα χωριό 
μέσα στα βουνά και τα έλατα, με μοναδική φύση. Αργότερα η Ελάτη 
με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες, τα παραδοσιακά 
μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και τα ταβερνάκια με 
σπεσιαλιτέ …το κυνήγι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Εορταστικό 
δείπνο Ρεβεγιόν με την ΚωΣΤΑνΤΙνΑ και την ορχήστρα της, γλέντι 
με χορό και τραγούδι.. Παροχές Extra Smart All Inclusive σύμφωνα 
με την περιγραφή από τις 18:00 έως τις 24:00.
4η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Μονή Κορώνης - Μύλος Ξωτικών
Κουρσούμ Τζαμί
χρόνια πολλά! Χαμόγελα, ευχές, γιορτινή διάθεση! Πλούσιο 
πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την 
υλοποίηση της ιδέας που συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. 
Η μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες 
όχθες, είναι η κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές 
και δημιουργούν γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, 
σκλήθρα κ.α. Περνώντας από τα χωριά, μυρωδιές ξύλου που καίγεται 
στις σόμπες και απέραντη ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Μετά το 
Φράγμα θα επισκεφθούμε την Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας 
της Κορώνης (12ου αι.) και την Πλαζ του Λαμπερού. Επόμενος 
σταθμός μας τα Τρίκαλα. Εδώ θα απογειωθούν οι γιορτινές εικόνες 
των μικρών μας φίλων, στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό 
πάρκο στην Ελλάδα, το παραμυθένιο εργοστάσιο του Αι Βασίλη 
στον “Μύλο των Ξωτικών” www.milosxotikon.gr. Απίστευτα παιχνίδια, 
τρενάκι, παγοτσουλήθρα, bungee κ.α.! Για τους μεγαλύτερους θα 
πραγματοποιήσουμε εναλλακτική επίσκεψη στο τέμενος του Οσμάν 

Σάχ ή Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι) όπου συνήθως 
φιλοξενούνται διάφορες περιοδικές εκθέσεις. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. δείπνο και παροχές Extra Smart All Inclusive 
σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18:00 έως τις 24:00.
5η μέρα: Καλαμπάκα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα αργά και αναχώρηση για την επιστροφή 
μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ
1η μέρα: Αθήνα - Μετέωρα - Καλαμπάκα- Ρεβεγιόν
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Ι.Μ. Κορώνης - Μύλος Ξωτικών - Ρεβεγιόν
3η μέρα: Μουσείο Φυσικής ιστορίας - Μέτσοβο
4η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα
ΣΥνΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚδΡΟΜων ΘΕΟΦΑνΕΙων
4ήμερη: 4-7 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Amalia
2η μέρα: Μουσείο Φυσικής ιστορίας - Μέτσοβο
3η μέρα: Αγιασμός στα Μετέωρα - Καλαμπάκα
 Μύλος Ξωτικών - Τέμενος Οσμάν
4η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Περτούλι - Ελάτη - Αθήνα
3ήμερη: 5-7 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Amalia
2η μέρα: Αγιασμός στα Μετέωρα - Καλαμπάκα
 Μύλος Ξωτικών - Τέμενος Οσμάν
3η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Περτούλι - Ελάτη - Αθήνα

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ - ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ - ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΣΜΑΝ ΣΑΧ (ΚΟΥΡΣΟΥΜ ΤΖΑΜΙ)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο γνωστό AMALIA HOTEL METEORA 4* στην Θεόπετρα • 
Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με γλέντι από ζωντανή μουσική στις 24, 25 & 31 Δεκεμβρίου και 1 Ιανουαρίου στη θέση 
του δείπνου της ημέρας • Παροχές Extra Smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18.00 έως τις 24.00 καθημερινά (εξαιρείται η 23/12 η 
30/12 και η 5/1 όπου η παροχή θα είναι δείπνο με απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια του) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά εως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

Τιµή κατ΄ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή, µε παροχές EXTRA 
SMART ALL INCLUSIVE από 18:00 - 24:00, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν 

µε ζωντανή µουσική & πλούσια παιδική απασχόληση 
στο CHRISTMAS KID’S CLUB

AMALIA HOTEL 
METEORA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

5 µέρες 
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο 298 365 205 268

3ο άτοµο 230 275 175 220

3ο άτοµο έως 10 ετών 140 175 110 140

4ο άτοµο 2 έως 10 ετών 210 255 160 198

Μονόκλινο 379 475 265 360

Τιµή κατ΄ άτοµο δικό σας µέσο ΙΧ(χωρίς εκδροµές), µε παροχές EXTRA SMART ALL INCLUSIVE,
2 Εορταστικά Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική & πλούσια παιδική απασχόληση στο CHRISTMAS KID’S CLUB

AMALIA HOTEL 
METEORA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάµεσα Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 27- 29/12 µε 

ηµιδιατροφή χωρίς παιδική απασχόληση
4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ. 2 µέρ./ 1 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ.

∆ίκλινο 245 299 149 210 55 107
3ο άτοµο 185 225 105 137 35 70
3ο άτοµο εως 10 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 2 εως 10 ετών 149 175 99 125 25 50
Μονόκλινο 355 450 240 330 85 165

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η
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Πανέµορφο Χριστουγεννιάτικο Χωριό περιµένει 

τους µικρούς ήρωες στο Ναύπλιο. Αγ. Βασιλίτσες 

υποδέχονται µικρούς και µεγάλους για να περάσουν 

αξέχαστες διακοπές. Ξύλινα σπιτάκια µε χιλιάδες 

λαµπιόνια, το ελαφάκι Ρούντολφ, 2 τραµπολίνο, 

αυτοκινητάκια, ο µεγαλύτερος Αγ. Βασίλης, δραστη-

ριότητες , facepainting, µπαλόνια, και ένα µαγικό 

τρένο, θα ξεφαντώσουν όλα τα παιδιά ενώ οι 

γονείς απολαµβάνουν ζεστό καφέ µε κάστανα στον 

ειδικά διαµορφωµένο χώρο µας µέσα στο ειδικά 

διαµορφωµένο χώρο µας µέσα στο Χωριό..

Και ένα 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ 

ΧΡ ΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΧΩΡΙΟ!

Family Winter Club

Υπεύθυνη εταιρεία www.pipis.gr

Αυτές τις Γιορτές, ζήστε τις αξέχαστα στην Ελλάδα! Στο ειδυλλιακό Ναύπλιο...

ΣΤΟ ΣΙΚΑΤΟ AMALIA ΝΑΥΠΛΙΟΥ, 
ΤΟ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΑΣ WINTER CLUB ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ∆ΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ! 

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, 
 μεσημέρι & βράδυ
• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή 
 & ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες 
 & αναψυκτικά σε όλα τα γεύματα
• Κάστανα που ψήνει καστανάς 
 κάθε μέρα 16:00 - 18:00
• Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή 
 και ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά,
 με ζωντανή μουσική και χορό

Θά δυΣκολευτειτε νά άποφάΣιΣετε:
Αν έχετε την επιλογή να έρθετε με Ι.Χ., ή αν θα 
προτιμήσετε την οργανωμένη εκδρομή με πούλμαν. 
Και στις δύο περιπτώσεις, θα έχετε τη δυνατότητα να 
δείτε πολλά ενδιαφέροντα, τόσο στους προορισμούς 
της εκδρομής, όσο και κάνοντας βόλτες στο ειδυλλιακό 
Ναύπλιο - στην Πλατεία Συντάγματος και στα σοκάκια 
της Παλιάς Πόλης, με τις πέτρινες βρύσες και τα 
λουλούδια στις εξώπορτες…

Το Family Winter Club λειτουργεί: 
23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση ή 30/12 άφιξη - 3/1
αναχώρηση και 5/1 άφιξη - 7/1 αναχώρηση. Για τις 
υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα 
λειτουργεί με ημιδιατροφή.

χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
(25/12 και 1/1) με τον κορυφαίο ερμηνευτή 

 Γιώργο Γερολυµάτο 
και τις 24/12 και 31/12 η αισθαντική 

Ειρήνη Πεφάνη!
σε ένα φανταστικό πρόγραμμα, 

με το μοναδικό συγκρότημα a Capella!
Με ένα ολοζώντανο κοκτέιλ από τα ωραιότερα ελληνικά 

και ξένα τραγούδια, θα δώσουν χρώμα στις Γιορτές μας!

AMALIA HOTEL NAUPLIA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧωΡΙΟ

νΑΥΠΛΙΟ

AMALIA 
HOTEL NAUPLIA 
4* SUP
FAMILY WINTER CLUB!
Smart All Inclusive
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Αυτές τις Γιορτές, ζήστε τις αξέχαστα στην Ελλάδα! Στο ειδυλλιακό Ναύπλιο...

ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ, ΧΟΡΟ & ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ 24, 25, 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

WINTER
CLUB

5
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές ΑΜΑLIA NAUPLIA HOTEL (4* Sup.) 
στη Ν.Τίρυνθα • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με μπουφέ δείπνο και τελειώνοντας με μπουφέ γεύμα • Ποτά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε απεριόριστη κατανάλωση • Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 
24, 25, 31 Δεκεμβρίου & 01 Ιανουαρίου με ορχήστρα/ ζωντανή μουσική στη θέση του δείπνου της ημέρας • Συμμετοχή στο πλούσιο Εορταστικό 
πρόγραμμα του ΑΜΑLIA NAUPLIA HOTEL • Late Check Out (κατόπιν διαθεσιμότητας)• Επίσκεψη και οινογευσία σε οινοποιείο της Νεμέας • 
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Μυκήνες - Amalia ναυπλίου
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 για τις πολύχρυσες Μυκήνες (έξοδα 
ατομικά) για να γνωρίσουμε το σημαντικότερο και πλουσιότερο 
ανακτορικό κέντρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ελλάδα, 
το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, που πρώτος ύμνησε ο Όμηρος 
στα έπη του. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για εγκατάσταση 
στο αρχοντικό και γιορτινά στολισμένο AMALIA HOTEL NAUPLIA 
(4*Sup) στη Νέα Τίρυνθα Ναυπλίου. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 
δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Παλαμήδι - Κεφαλάρι Άργους - Ρεβεγιόν
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και περίπατος στο ιστορικό κέντρο του 
Ναυπλίου. Θα αρχίσουμε από το Παλαμίδι για τις πανοραμικές μας 
φωτογραφίες και μετά θα περιπλανηθούμε σε αυτό το μοναδικό 
σύμπλεγμα από φράγκικα, ενετικά και τούρκικα κτίρια του κέντρου. 
Θα θαυμάσουμε το αναστηλωμένο κτίριο της πρώτης Βουλής 
των Ελλήνων (Βουλευτικό), το Αρχαιολογικό Μουσείο, απέναντι 
το Θέατρο Τριανόν, τις εκκλησίες του Αγ. Σπυρίδωνα και του Αγ. 
Γεωργίου, το Δημαρχείο και άλλες ομορφιές της πόλης που μας 
περιμένουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και γεύμα μπουφέ με 
ποτά. Ξεκούραση και το απόγευμα θα απολαύσουμε τη γαλήνια 
παραθαλάσσια διαδρομή μέχρι τους Μύλους στην πορεία μας για 
το Κεφαλάρι Άργους. Εδώ βρίσκεται ένας από τους ομορφότερους 
ναούς της χώρας μας, αυτός της Ζωοδόχου Πηγής μέσα σε σπηλιά 

στο μαγευτικό σημείο όπου σμίγουν τα τρεχούμενα νερά του 
ποταμού Ερασίνου με το βαθύ πράσινο. Απέναντι από το Ναό, 
εφ’όσον σταθεί δυνατόν, θα επισκεφθούμε το ιδιαίτερο λαογραφικό 
μουσείο που θα αποτελείται από 3 τμήματα: μουσείο νερού, λαϊκής 
τέχνης και κουλτούρας, φυσικής ιστορίας. Επιστροφή και το βράδυ 
Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με ποτά και διασκέδαση με 
ορχήστρα! 
3η μέρα: Ι.Μ.Λουκούς - ναύπλιο - Ρεβεγιόν
χρόνια Πολλά!!! Με ευχές, χαμόγελα και πλούσιο γιορτινό μπουφέ 
πρόγευμα! Υπέροχη διαδρομή θα απολαύσουμε μέχρι τη Μονή 
Λουκούς, την πιο σημαντική στην επαρχία της Κυνουρίας, με τα 
γλυπτά και τον περίτεχνο διάκοσμο που προέρχεται από αρχαίο 
ιερό αλλά και την παρακείμενη έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού. 
Επιστρέφουμε για το μεσημεριανό μας γιορτινό τραπέζι με ποτά. 
Το απόγευμα χρόνος απόλαυσης και ρέμβης στους χώρους του 
αρχοντικού μας ξενοδοχείου. Για όσους επιθυμούν θα επισκεφθούμε 
το μαγευτικό Ναύπλιο. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με 
ποτά και διασκέδαση με ορχήστρα!
4η μέρα: Βυτίνα - Απόγευμα στο ναύπλιο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή μέχρι την 
ελατοσκέπαστη Βυτίνα για παραδοσιακό καφεδάκι. Επιστρέφουμε το 
μεσημέρι και γεύμα μπουφέ με ποτά. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε 
για ακόμα μία φορά στην πρωτεύουσα των ρομαντικών! Αφεθείτε 

στην μαγεία και το μύθο του Ναυπλίου, περιπλανηθείτε στα στενά 
γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, φωτογραφηθείτε, γευθείτε 
παγωτά, μελωμένους λουκουμάδες & άλλες εκπλήξεις στα κομψά 
ζαχαροπλαστεία. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
5η μέρα: Μετόχι Αγ.Αθανασίου - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ξεκούρασης στις ανέσεις 
και τους κήπους του Amalia. Για όσους επιθυμούν μεταφορά για 
έναν ακόμα περίπατο στο Ναύπλιο. Το μεσημέρι αποχαιρετιστήριο 
γεύμα μπουφέ με ποτά και  αναχωρούμε για το Μετόχι του Αγίου 
Αθανασίου κοντά στη Νεμέα όπου βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα 
της “Παναγίας της Αμόλυντου του Πάθους” που προέρχεται από την 
περίφημη αλλά δυστυχώς μη επισκέψιμη Παναγία του βράχου (17ος 
αι). Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ
1η μέρα: Αθήνα - Παλαμήδι - Κεφαλάρι - δείπνο
2η μέρα: Βυτίνα - Ναύπλιο - δείπνο - Ρεβεγιόν
3η μέρα: Ι.Μ.Λουκούς - γεύμα - Ναύπλιο - 2ο Ρεβεγιόν
4η μέρα: Ναύπλιο - γεύμα - Μετόχι Αγ.Αθανασίου - Αθήνα
ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ ΘΕΟΦΑνΕΙων
1η μέρα: Αθήνα - Βυτίνα - Amalia - δείπνο
2η μέρα: Αγιασμός στο Ναύπλιο - γεύμα - Κεφαλάρι - δείπνο
3η μέρα: Βόλτα στο Ναύπλιο - γεύμα
 Μετόχι Αγ.Αθανασίου - Αθήνα

Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά εως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανάδωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

Τιµή κατ΄ άτοµο µε πούλµαν µε πλήρη διατροφή, πακέτο 
ποτών (κρασί, µπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά, 2 Εορταστικά 

Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική, πλούσια παιδική απασχόληση & 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

AMALIA HOTEL 
NAUPLIA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

5 µέρες 
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο 299 375 209 275

3ο άτοµο 225 280 177 225

3ο άτοµο εως 10 ετών 155 195 120 150

4ο άτοµο 2 εως 10 ετών 210 255 160 199

Μονόκλινο 395 495 270 365

ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΡΥΒΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΕΧΕΙΣ ∆ΕΙ ΟΛΑ, ΒΡΙΣΚΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ!

ΝΑΥΠΛΙΟ ... ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ 
ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΟΛΕΙΣ! 

Τιµή κατ΄ άτοµο δικό σας µέσο ΙΧ (χωρίς εκδροµές), µε πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, µπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά,
2 Εορταστικά Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική, πλούσια παιδική απασχόληση & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

AMALIA HOTEL 
NAUPLIA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάµεσα Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά 27- 29/12 µε 

ηµιδιατροφή χωρίς παιδική απασχόληση
4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ. 2 µέρ./ 1 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ.

∆ίκλινο 265 325 159 225 62 119
3ο άτοµο 195 240 115 150 36 70
3ο άτοµο εως 10 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 2 εως 10 ετών 150 185 99 125 25 45
Μονόκλινο 375 475 240 344 98 188
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Family Winter Club

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ALL INCLUSIVE MANESSIS WINTER CLUB, 
ΠΟΥ ΘΑ ΧΑΡΙΣΕΙ ΑΠΙΘΑΝΕΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΠΩΣ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ ΤΙΣ 
ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ:

• Στολισµός δέντρου από τα παιδιά για την 
περίοδο των Χριστουγέννων

• Γωνιά του Αη Βασίλη για φωτογραφίες µε τα 
 παιδιά για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς

• Εκµάθηση εορταστικών τραγουδιών στα 
παιδιά 

 και παρουσίαση αυτών σε µικρή εκδήλωση 
 συναυλία πριν από το εορταστικό δείπνο 
 στις 25/12 και 1/1

• Επιτραπέζια παιχνίδια

• Πνευµατικά και κινητικά παιχνίδια

• Χειροτεχνίες, κατασκευές και ζωγραφική

• Face painting 

• Καραόκε µε εορταστικά τραγούδια

• Χριστουγεννιάτικες ταινίες

• ∆ωρεάν µπαλονάκια και καραµελίτσες 
 για τα παιδιάκαι τις Αγ.Βασιλίτσες και 

να περάσουµε αξέχαστες διακοπές. 

και ∆ΩΡΑ για...
 ΜΕΓΑΛΟΥΣ!

Υπηρεσίες ΕΥΕΞΙΑΣ, άποκλειΣτικά για τους φιλοξενούμενους της MANESSIS 
(των πολυήμερων groups και τους συμμετέχοντες στο club), στο Thalasso & Wellness Spa, 
συνολικής επιφάνειας 2.400 τμ., που στελεχώνεται με έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό, 
παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης στους επισκέπτες του:
1. Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, με συνεχή επίβλεψη από έμπειρο γυμναστή.
2. Δωρεάν χρήση του Thermal Spa Suite, με 4 Experience Showers, Caldarium, Bio Sauna, 
Aroma Steam Bath, Ice Fountain και Kneipp.
3. Παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια, με μπουρνούζι, παντόφλες και πετσέτα.
4. Μια δωρεάν είσοδο στις πισίνες για το πρόγραμμα Aqua Thalasso Circuit διάρκειας 50 
λεπτών, που περιλαμβάνει χρήση: 
- της πισίνας θαλασσοθεραπείας, με τα 11 hydro jets
- της πισίνας χαλάρωσης, με ξαπλώστρες και Hydro jets
- της πισίνας με ανατομικές θέσεις και hydro jets 
- του αίθριου χαλάρωσης, με ανατομικό ψηφιδωτό πάγκο
ΣΗΜΕΙωΣΗ: Η είσοδος στους χώρους των πισινών και των δωματίων θεραπειών επιτρέπεται 
μόνο με ραντεβού, σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

ΣΤΗ ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ...

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ… ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE!
• Welcome Drink κατά την άφιξη.
• Τακτοποίηση στα δωμάτια με προτεραιότητα.
• Πρωινό, γεύμα & δείπνο σε πλούσιους μπουφέδες.
• Σε όλα τα γεύματα και δείπνα περιλαμβάνεται απεριόριστη   
 κατανάλωση λευκού & κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας   
 μπύρας, αναψυκτικών, ούζου και τσίπουρου.
• Στο bar του ξενοδοχείου καθημερινά, απεριόριστη   
 κατανάλωση λευκού & κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας 
 μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου, χυμών, 
 αφεψημάτων και καφέδων (ζεστού nescafe, φραπέ, φίλτρου). 
• Καθημερινή (17.00-19.00) Εορταστική Γωνιά με γλυκά   
 (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σιροπιαστά κ.α.), ποπκόρν,   
 ζεστό καφέ, ζεστή σοκολάτα, ζεστό κρασί και τσάι από   
 βότανα, με τοπικό μέλι.
• Εορταστικό μεσημεριανό barbeque, λίγο πριν
 το μεσημεριανό γεύμα στις 25 & 31/12, με παραδοσιακά
 σουφλιώτικα λουκάνικα (και όχι μόνο), τσίπουρο & κρασί.

• Ψήσιμο κάστανων κάθε βράδυ πριν το δείπνο (19.00-20.00).
• Εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων   
(24/12), με Dj.
• Εορταστικά δείπνα Ανήμερα Χριστουγέννων    
 (25/12) & Ανήμερα Πρωτοχρονιάς (1/1) με μουσική DJ. 
• Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν και Ρarty (31/1) με μουσική 
 από DJ - και απεριόριστη κατανάλωση λευκού &
 κόκκινου κρασιού, μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου  
 καθώς και των βασικών αλκοολούχων ποτών (open bar με   
 ουίσκι, βότκα, τζιν, κονιάκ).
• διαγωνισμός παρασκευής εορταστικού σοκολατένιου   
 κορμού από τις κυρίες (και όχι μόνο)!
• Οργανωμένο kid’s club σε ισόγεια, αυτόνομη αίθουσα 
 (με μοκέτα και κοντά στον χώρο της reception), με 
 χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες δραστηριότητες 
 και παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών. 
 Θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο στις 
 23, 24, 25, 26, 30, 31/12 & 1/1.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗDOUBLE ROOM

RAMADA
PLAZA THRAKI 
5* DELUXE
FAMILY WINTER CLUB!
All Inclusive
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ΘΡΑΚΗ - Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, ΖΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α!

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06:00) για τη μεγάλη γη, τη Θράκη, 
επονομαζόμενη ”Ο Μεγάλος Γίγαντας των Αιώνων”’, με τη 
βαθιά παράδοση να καταγράφεται σε κάθε γωνιά της. Άφιξη 
στο Χριστουγεννιάτικα στολισμένο ξενοδοχείο μας RAMADA 
PLAZA THRAKI 5* Deluxe ή στο GRECOTEL ΕGNATIA 4* sup 
και τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Κομοτηνής. Από 
τον Πύργο του Ρολογιού στην Ερμού προς τα τενεκετζίδικα 
και τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων, 
περιηγούμαστε μέχρι τα Μουφτεία της Κομοτηνής και το Εσκί 
Τζαμί, ένα τέμενος μοναδικό. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη 
Ξάνθη, για μια σύντομη περιήγηση στην πόλη και χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και αγορές, στα περίφημα ζαχαροπλαστεία 
της κεντρικής πλατείας. Έπειτα θα ανηφορίσουμε προς την 
παλιά πόλη. Επόμενος σταθμός μας το Πόρτο Λάγος, για 
επίσκεψη στο Αγιορείτικο Μετόχι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου 
και τη Βιστωνίδα, μια από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας. 
Το βράδυ δείπνο Ρεβεγιόν με μουσική από DJ, γλέντι και 
χορός.

3η μέρα: δάσος δαδιάς - Σουφλί - διδυμότειχο - Ορεστιάδα
χρόνια πολλά! Πλούσιο πρόγευμα και επίσκεψη στο 
Δάσος Δαδιάς (έξοδα ατομικά) και στο Εθνικό Πάρκο, ένα 
μωσαϊκό βιότοπων & φωλιά πολλών σπάνιων ζώων και 
φυτών. Συνεχίζουμε για το Σουφλί, γνωστό ως σταυροδρόμι 
ανατολής και δύσης στους δρόμους του μεταξιού και για την 
παραμυθένια πόλη του Διδυμότειχου την οποία διασχίζει ο 
Έβρος. Καταλήγουμε στην ακριτική Ορεστιάδα για μία σύντομη 
επίσκεψη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο (στο 
Ramada Plaza, 2ο ρεβεγιόν με μουσική από DJ).
4η μέρα: Αδριανούπολη
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία υπέροχη διαδρομή 
παράλληλα του ποταμού Έβρου μέχρι τα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα, στις Καστανιές (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα 
νέου τύπου), με τελικό προορισμό την πόλη της Αδριανούπολης. 
Εκεί θα θαυμάσουμε τα μουσουλμανικά Τεμένη και το Μουσείο 
Υγείας. Θα επισκεφθούμε στο Κάραγατς το Σιδηροδρομικό 
Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε 
το Όριαν Εξπρές. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
5η μέρα: Φέρρες - δέλτα Έβρου
Πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με το συγκρότημα 

λουτρών και το Υδραγωγείο (αξιοθέατα από την εποχή της 
Τουρκοκρατίας) και την Παναγία την Κοσμοσώτηρα. Εικόνες 
άγριας ομορφιάς στη διαδρομή μας μέχρι το Δέλτα Έβρου και 
το Εθνικό του πάρκο (έξοδα ατομικά), όπου θα ενημερωθούμε 
(καιρού επιτρέποντος) για το οικοσύστημα που σχηματίζει 
ο ποταμός, προστατευόμενο από την συνθήκη Ramsar και 
θα περιηγηθούμε στο Δέλτα του ποταμού. Επιστροφή στην 
Αλεξανδρούπολη και ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην πόλη 
και καφέ. Μπουφέ δείπνο.
6η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη 
πόλη της Καβάλας και αφού απολαύσουμε τον καφέ μας, θα 
συνεχίσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.

Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται οι 
επισκέψεις της 5ης ημέρας (Φέρρες - Δέλτα Έβρου).  
Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι 
απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου (μηχανογραφική με 
λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 
6μηνών από την ημερομηνία εισόδου.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές RAMADA PLAZA THRAKI 5* Deluxe ή στο πολυτελές ξενοδοχείο GRECOTEL EGNATIA 4* sup στην Αλεξανδρούπολη • 
Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με μουσική από DJ 24 & 31 Δεκεμβρίου (στη θέση του δείπνου της ημέρας) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν & ηµιδιατροφή 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον 
Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)& ηµιδιατροφή / 

ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

GRECOTEL EGNATIA 
4* Sup

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
5 µέρες

23-27 ∆εκ.
6 µέρες
23-28 ∆εκ.

5 µέρες
30 ∆εκ.-3 Ιαν.

6 µέρες
30 ∆εκ.-4 Ιαν.

4 µέρες/
3νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

∆ίκλινο Egnatia Superior 320 365 399 490 177 207 229 299
3ο άτοµο 220 255 225 270 95 112 95 125
3ο/4o άτοµο ως 10 ετών 125 145 125 145 ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο Egnatia Superior 395 460 520 635 245 285 315 415

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή και ποτά &  
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική από Dj  

RAMADA PLAZA 
THRAKI 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

5 µέρες
23-27 ∆εκ.

6 µέρες
23-28 ∆εκ.

5 µέρες
30 ∆εκ.-3 Ιαν.

6 µέρες
30 ∆εκ.-4 Ιαν.

∆ίκλινο θέα κήπος 329 379 369 425

∆ίκλινο θέα θάλασσα 355 405 395 452

3ο άτοµο 277 320 305 350

3ο άτ. ως 12 ετών 125 145 125 145

4ο άτ. 2 ως 12 ετών 185 210 195 225

3o & 4o άτ. 12-18 ετ. 229 262 250 285

Μονόκλινο κήπος 425 485 475 545

Μονόκλινο θάλασσα 445 515 500 570

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε All Inclusive & ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική από Dj  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4µέρες/
3νύχτες

5 µέρες /
4 νύχτες

6µέρες/
5νύχτες

4µέρες/
3νύχτες

5µέρες/
4νύχτες

6µέρες/
5νύχτες

219 269 299 245 299 336

239 289 325 265 323 365

180 215 240 195 235 265

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

95 115 130 105 127 145

140 170 190 155 185 205

295 360 405 330 405 460

315 385 435 355 432 485

Επιβάρυνση για Executive SV δωμάτιο: € 15 το άτομο τη νύχτα.

GRECOTEL ASTIR EGNATIA

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ∆ΑΣΟΣ ∆Α∆ΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ - ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ - ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ (ΒΙΣΤΩΝΙ∆Α)

WINTER
CLUB

3
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η
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Family Winter Club

 …δρόµοι γιορτινοί, στολισµένοι σαν από µετάξι!

Με ιδιαίτερη φροντίδα

για τα παιδιά:
Οργανωµένο kid’s club σε ειδική αυτόνοµη 
αίθουσα µε χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρο-
νιάτικες δραστηριότητες και παιχνίδια µε την 
φροντίδα έµπειρων παιδαγωγών, πρωί και 
απόγευµα.

Μερικές από τις δραστηριότητες:
• Στολισµός δέντρου

• Face painting για τους µικρούς µας φίλους
• Εκµάθηση εορταστικών τραγουδιών 
• Χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική

• Επιτραπέζια παιχνίδια
• Πνευµατικά και κινητικά παιχνίδια

• Χριστουγεννιάτικες ταινίες
• ∆ωρεάν µπαλονάκια και καραµελίτσες

Z PALACE HOTEL 5* LUX
Ανακαινισμένο ξενοδοχείο με περιβάλλον υψηλής αισθητικής στην είσοδο της πόλης της Ξάνθης και σε απόσταση περιπάτου 
(700μ) από το κέντρο. Τα δωμάτια όλα επιπλωμένα με λεπτό γούστο, παρέχουν όλες τις ανέσεις, mini bar, τηλεόραση, θέρμανση/
κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, ραδιόφωνο, room service.
διαθέτει: • Ασύρματο internet Wi-Fi χωρίς χρέωση • Ευρύχωρο λόμπυ με μπαρ και πολυτελή σαλόνια για στιγμές χαλάρωσης. • Το 
εστιατόριο L’ Etoile με υπέροχο περιβάλλον και με έξοχες ελληνικές και διεθνείς σπεσιαλιτέ. • Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο με 
σύγχρονα όργανα και σάουνα (ελεύθερη χρήση). • Παιδική αίθουσα Donald για την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων.

• Welcome Drink κατά την άφιξη ( ζεστό κρασί και παραδοσιακά γλυκά Ξάνθης) 
• Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα

(μόνο για τους πελάτες του Smart all In Club) και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες.
• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφες (λευκό, κόκκινο) και αναψυκτικά σε όλα τα γεύματα

και δείπνα σε απεριόριστη κατανάλωση.
• Καθημερινά (16.00-18.00) εορταστική γωνιά με γλυκά (μελομακάρονα, λουκούμια, ή βουτήματα 

κ.ά.), με ζεστό γαλλικό καφέ, ζεστό τσάι από βότανα με τοπικό μέλι.
• Εορταστικό δείπνο την παραμονή χριστουγέννων (24/12)

με διασκέδαση από DJ και jazz ακούσματα, συνοδεία σαξόφωνου και τρομπέτας!
• Εορταστικά δείπνα ανήμερα των χριστουγέννων (25/12)

& ανήμερα Πρωτοχρονιάς με διασκέδαση από DJ.
• Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν (31/12) με διασκέδαση από DJ και jazz ακούσματα,

συνοδεία σαξόφωνου και τρομπέτας!
• Άγιος Βασίλης θα μοιράσει ατομικά τσουρεκάκια με δώρο για όποιον βρεί το φλουρί!

• δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
• δωρεάν χρήση της σάουνας

• Έκπτωση 15% στις υπηρεσίες μασάζ και κομμωτηρίου (κατόπιν ραντεβού)
• Ασύρματο Wi-Fi internet χωρίς χρέωση
• Mini club με ειδικευμένους παιδαγωγούς

23 και 30/12 το απόγευμα, 24-26/12 & 31/12-2/1 πρωί και απόγευμα

SMART ALL INCLUSIVE Z PALACE

Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση

ΞΑνΘΗZ PALACE

Z PALACE

Z PALACE 
5*LUX

FAMILY WINTER CLUB!
Smart All Inclusive
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 …δρόµοι γιορτινοί, στολισµένοι σαν από µετάξι!

ΠΛΟΥΣΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΓΛΕΝΤΙ, ΧΟΡΟ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ 24, 25, 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ & 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

WINTER
CLUB

ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΒΙΣΤΩΝΙ∆Α - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ∆ΡΑΜΑ (ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ) - ΚΑΒΑΛΑ - ∆ ΕΒΡΟΥ

GALA ΞΑΝΘΗΣ - ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Διαμονή στο πολυτελέστατο Ζ PALACE 5* Lux στην Ξάνθη • Μπουφέ πρόγευμα και 
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου με 
D.J. στη θέση του δείπνου της ημέρας • Διασκέδαση με DJ και στα δείπνα 25 Δεκ & 
01 Ιαν. • Κρασί (λευκό ή κόκκινο) και αναψυκτικά σε απεριόριστη κατανάλωση κατά 
τη διάρκεια όλων των δείπνων • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου 
• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς 
με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της Ξάνθης με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στο ξενοδοχείο Z PALACE 5* 
Lux, τακτοποίηση και δείπνο μπουφέ με κρασί και αναψυκτικά.

2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Ρεβεγιόν!
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα αφιερωμένη στην παλαιά 
πόλη της Ξάνθης με τα γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, τα 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα νεοκλασικά κτίρια και τα 
παραδοσιακά οικοδομήματα που έχτισαν τεχνίτες της δυτικής 
Μακεδονίας και της Ηπείρου και συνδυάζουν την τοπική με 
την οθωμανική αρχιτεκτονική. Κοντά στο ξενοδοχείο μας θα 
δούμε τις καπναποθήκες της πόλης και το περίφημο “Π” (οδός 
Καπνεργατών) που πήρε το όνομα του από το σχήμα που έχουν 
τα κτίρια του 1890. Μετά την κεντρική πλατεία όπου δεσπόζει 
το παλαιό ρολόι (του 1859). Στo πεζό μέρος της περιήγησης 
μας μεταξύ άλλων θα δούμε το Δημαρχείο, που κτίστηκε το 
1830 από τον Εβραίο καπνέμπορο Μωυσή, την Δημοτική 
Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό Μουσείο (εσωτερική 
επίσκεψη / έξοδα ατομικά) που στεγάζεται στα αρχοντικά 
των καπνεμπόρων Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, 
την πλατεία Μητρόπολης με τον μητροπολιτικό ναό (τρίκλιτη 
βασιλική) του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (του 1839) και το 
τριώροφο καμπαναριό του (κτίστηκε το 1924), το Μητροπολιτικό 
Μέγαρο του 1897, το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου κ.α. Θα 
προχωρήσουμε μέχρι την περιοχή του ποταμού Κόσυνθου, που 
οι ντόπιοι ονομάζουν “Παραλία” και συγκεντρώνει πολλά καφέ, 
εστιατόρια και μπαρ. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και βόλτα και 
αργότερα επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ, 
Gala δείπνο-ρεβεγιόν με κρασί, αναψυκτικά, διασκέδαση, 
μουσική από D.J., χορό!

3η μέρα: Μονή Καλαμιώτισσας - Πομακοχώρια - Βιστωνίδα
Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή - Ξάνθη
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο πρόγευμα από γιορτινό μπουφέ και 
09:30 αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας, επιβλητικά χτισμένη σε 
ονειρικό τοπίο με μοναδική θέα πάνω από τον ποταμό Κόσυνθο. 
Συνεχίζουμε στις μοναδικές εικόνες των παραδοσιακών χωριών 

των Πομάκων Εχίνο και Σμίνθη και ακολουθεί μια μαγευτική 
διαδρομή στη λίμνη της Βιστωνίδας για επίσκεψη στο γραφικό 
Πόρτο Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά σύντομη 
επίσκεψη στην Κομοτηνή. Η μέρα μας θα κλείσει ιδανικά με 
περίπατο στη μαγική ατμόσφαιρα που προσφέρει απλόχερα η 
ολοστόλιστη παλιά πόλη της Ξάνθης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και δείπνο μπουφέ με κρασί και αναψυκτικά.

4η μέρα: Θρακικά Τέμπη νέστου - Φράγμα Θησαυρού
δράμα (Ονειρούπολη)
Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για τη μαγευτική διαδρομή 
που “κυλά” δίπλα στο Νέστο μέσα στα Θρακικά Τέμπη! 
Διερχόμεθα το Παρανέστι και από εκεί συνεχίζουμε για το φράγμα 
του Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα σας μείνει πραγματικά 
αλησμόνητο. Αργότερα κατευθυνόμαστε για τη Δράμα. Επίσκεψη 
στο όμορφο πάρκο της πόλης με τις μικρές λιμνούλες και την 
υπέροχη Ονειρούπολη που έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες 
από μικρούς και μεγάλους, με πλήθος παιχνίδια, εκδηλώσεις, 
μοναδική γιορτινή ατμόσφαιρα και στολισμό. Επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο . Το βράδυ δείπνο μπουφέ με κρασί 
και αναψυκτικά.

5η μέρα: δέλτα Έβρου - Φέρες - Αλεξανδρούπολη
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για μια μαγευτική ημέρα 
με διαδρομή προς τις βυζαντινές Φέρες με την Παναγία 
Κοσμοσώτειρα και το Δέλτα Έβρου με το Εθνικό του πάρκο 
(έξοδα ατομικά). Θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για 
το οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός που προστατεύεται 
από την συνθήκη Ramsar και θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα 
του ποταμού. Χρόνος για γεύμα στην Αλεξανδρούπολη με την 
γοητευτική παραλιακή. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο . 
Το βράδυ δείπνο μπουφέ με κρασί και αναψυκτικά.

6η μέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη 
της Καβάλας με τη χαρακτηριστική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. 
Εδώ δεσπόζουν το υδραγωγείο, το Δημαρχείο, τα καπνομάγαζα, 
τα κάστρα. Χρόνος για καφέ και επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Ξάνθη μια πόλη μοναδική στον Ελλαδικό χώρο σε έκταση, με απαράμιλλη γραφικότητα και αρχιτεκτονική ποικιλία, ξανακτισμένη από το 1830. Εκτός από τα αξιοθέατα 
της, αποτελεί και ιδανικό τόπο εξόρμησης για το μαγευτικό παραποτάμιο δάσος του Νέστου, τη λίμνη της Βιστωνίδας, το γραφικό ψαροχώρι του Πόρτο Λάγος κ.α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή και ποτά 
στη διάρκεια των γευµάτων/ ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική 

και πλούσιες παροχές

Z PALACE 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες
23-26 ∆εκ

5 µέρες
23-27 ∆εκ.

6 µέρες
23-28 ∆εκ.

4 µέρες
30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες
30 ∆εκ.-3 Ιαν.

6 µέρες
30 ∆εκ.-4 Ιαν.

∆ίκλινο 239 295 345 249 310 365

3ο άτοµο 200 242 290 210 257 302

3ο άτ. ως 12 ετ. 95 120 140 95 120 135

4ο άτ.ως 12 ετ. 170 210 245 180 220 260

Μονόκλινο 298 375 435 299 375 438

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε SMART ALL 
INCLUSIVE/ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική, γλέντι & όλες τις πλούσιες παροχές 

του Εορταστικού πακέτου

Z PALACE 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4µέρες/
3νύχτες

5µέρες/
4νύχτες

6µέρες/
5νύχτες

4µέρες/
3νύχτες

5µέρες/
4νύχτες

6µέρες/
5νύχτες

∆ίκλινο 187 232 265 212 269 315

3ο άτοµο 137 170 192 158 197 225

3ο άτ. ως 12 ετ. ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ.ως 12 ετ. 100 130 145 124 155 172

Μονόκλινο 248 310 359 277 352 410

Σημειώσεις: • Η 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 5ης ημέρας. • Η 
4ήμερη δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 4ης και της 5ης ημέρας. • Σε περίπτωση 
που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την είσοδο στο Δ του Έβρου, εναλλακτικά 
θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Δάσος Δαδιάς και το Σουφλί.

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η
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Family Winter Club

ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ
ΡΙΟ - ΑΝΤΙΡΙΟDOUBLE ROOM

PORTO RIO HOTEL

Το συγκρότημα PORTO RIO HOTEL απλώνεται 
σε μία καταπράσινη έκταση 35 στρεμμάτων πάνω 
στη θάλασσα, αποτελείται από ένα επιβλητικό 
τριώροφο κτήριο, με υπέροχη θέα στην Γέφυρα, στο 
Ιόνιο και στον Κορινθιακό και μόλις 15 λεπτά από 
την Πάτρα.

δΙΑΜΟνΗ: Η δυναμικότητα του Ξενοδοχειακού 
Συγκροτήματος είναι 120 δωμάτια, που τα 
χαρακτηρίζει η άνεση χώρων, η λειτουργικότητα 
και η πολυτέλεια. Όλα διαθέτουν ηχομονωτικά 
παράθυρα, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, 
υψηλής ταχύτητας ασύρματη πρόσβαση στο 
internet, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, θυρίδα 

ασφαλείας, μπαλκόνι σε όλα τα δωμάτια με θέα 
στον κήπο ή στο βουνό Παναχαϊκό, σεσουάρ, μίνι 
μπαρ, υπηρεσία δωματίου 7:00 - 23:00

ΠΑΡΟχΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστίαση: Κεντρικό 
εστιατόριο, Lobby bar και Pool bar. Υπηρεσίες 
Υποδοχής 24 ώρες (αφύπνιση, μεταφορά & φύλαξη 
αποσκευών), Καθημερινή τακτοποίηση δωματίων 
από την υπηρεσία ορόφων. Το πρωινό μπορεί να 
σερβιριστεί στο δωμάτιό σας με επιπλέον χρέωση. 
Δωρεάν Wi-Fi, Bridge room, 2 εξωτερικές πισίνες 
με θαλασσινό νερό, γήπεδο τένις με φωτισμό, 
γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, δωρεάν ανοικτό 
παρκινγκ.

µε διαµονή στο PORTO RIO HOTEL 4*
µε Πλήρη ∆ιατροφή ... και απεριόριστα ποτά στα φαγητά

(κρασί βαρελίσιο, αναψυκτικά, draft µπύρα)!

Αγ. Βασιλίτσα (παιδαγωγός) περιµένει και 

φέτος όλα τα παιδιά στον ειδικά διαµορφωµένο 

χώρο µας να δηµιουργήσουν να χορέψουν 

και να διασκεδάσουν. ∆ιαγωνισµοί χορού, 

θεατρικές δραστηριότητες, χειροτεχνία, 

ζωγραφική, µπαλόνια και facepainting θα 

κρατήσουν στο απόγειο το ενδιαφέρον των 

µικρών ηρώων µας.

Υπεύθυνη εταιρεία www.pipis.gr

Φέτος φροντίσαµε 

ιδιαίτερα και τα παιδιά!

Ρεβεγιόν χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς
(24/12 και 31/12) ο αγαπημένος 

Άγγελος ∆ιονυσίου και η ορχήστρα του, 
θα σας διασκεδάσει με γνωστές επιτυχίες μέχρι πρωΐας

και τις 25/12 και 1/1 η αισθαντική Ειρήνη Πεφάνη!
σε ένα φανταστικό πρόγραμμα, με το μοναδικό συγκρότημα a 

Capella! Με ένα ολοζώντανο κοκτέιλ από τα ωραιότερα ελληνικά 
και ξένα τραγούδια, θα δώσουν χρώμα στις Γιορτές μας!

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Achaia Klauss 15 χλμ,
νέο μουσείο 3 χλμ
Άγιος ανδρέας 5 χλμ
κέντρο πάτρας 5 χλμ
αρχαία ολυμπία 100 χλμ
καλάβρυτα 70 χλμ
δάσος ςτροφυλιάς 45 χλμ

PORTO 
RIO HOTEL 4*
FAMILY WINTER CLUB!
Πλήρη διατροφή 
και ποτά
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WINTER
CLUB

ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ

ΑΧΑΪΑ & Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΓΙΟΡΤΙΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ
1η μέρα: Αθήνα - Achaia Claus - Πάτρα (Αρχαιολογικό & Φρούριο) 
- PORTO RIO
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την γαλήνια Αχαΐα. 
Θα επισκεφθούμε τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις του 
οινοποιείου της “Achaia Clauss” όπου θα μας εντυπωσιάσουν 
τα πέτρινα κτίρια, τα μεγάλα δρύινα σκαλιστά βαρέλια με 
μαυροδάφνη ενός αιώνα, η παραδοσιακή κάβα για την 
υποδοχή των επισκεπτών και φυσικά το μοναδικό τοπίο με την 
εκπληκτική θέα! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Φρούριο 
της Πάτρας και το Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά) που 
στεγάζεται στο νέο εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο του 
Θεοφάνη Μπομπότη. Αργότερα τακτοποίηση στο αγαπημένο 
ξενοδοχείο PORTO RIO 4* στο Ρίο Πατρών. Ξεκούραση και το 
βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.

2η μέρα: ναύπακτος - Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο 
Μπουφέ πρόγευμα. Η σημερινή μέρα ξεκινάει με το πέρασμα 
μας από την Αχαΐα στην Ναυπακτία μέσω της νέας γέφυρας 
Ρίου - Αντιρρίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας προς την 
Τριχωνίδα συναντάμε τον ζωοδότη της περιοχής τον ποταμό 
Εύηνο και περνώντας από το χωριό Βλαχομάνδρα φτάνουμε 
στο ονομαστό Χάνι του Μπανιά. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε 
την παλιά στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του 
ποταμού. Ακολουθώντας την κυριολεκτικά φιδίσια διαδρομή 
του ποταμού ανάμεσα στα καταπράσινα βουνά, συναντάμε 
τον εντυπωσιακά μεγάλο υδάτινο όγκο της Τριχωνίδας και 

φτάνουμε στο ιστορικό Θέρμο, θα περιηγηθούμε στην περιοχή 
και στο μοναστήρι του Πατροκοσμά. Ελεύθερος χρόνος 
για φαγητό και περίπατο. Ακολουθώντας την εκπληκτική 
παραλίμνια διαδρομή της Τριχωνίδας θα καταλήξουμε στην 
όμορφη πόλη της Ναυπάκτου να απολαύσουμε τον καφέ μας 
στο λιμανάκι της πόλης με φόντο το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο - Ρεβεγιόν 
με απεριόριστα ποτά και με συνοδεία ζωντανής μουσικής, 
γλέντι και χορό!

3η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση 
για την εξαίσια διαδρομή με τον οδοντωτό από το Διακοφτό 
μέχρι τα Καλάβρυτα (έξοδα ατομικά). Ένα πραγματικά 
μαγευτικό ταξίδι στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού με 
άφθονο πράσινο, πλατάνια και τρεχούμενα νερά, πέτρινα 
σπιτάκια συνθέτουν μία παραμυθένια εικόνα. Συνεχίζουμε για 
το ξακουστό Σπήλαιο Λιμνών (έξοδα ατομικά). Εκτός από τους 
λαβυρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στοές και τους 
παράξενους σταλακτιτικούς σχηματισμούς, το Σπήλαιο των 
Λιμνών έχει κάτι το αποκλειστικά δικό του, που δεν υπάρχει 
σε άλλα γνωστά σπήλαια. Είναι οι αλλεπάλληλες κλιμακωτές 
και μάλιστα σε τρεις ορόφους λίμνες του, που το καθιστούν 
μοναδικό στο είδος του στον κόσμο. Επιστρέφουμε για τα 
ιστορικά Καλάβρυτα, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ορεινά 
θέρετρα με την υπέροχη πλατεία, τα καφέ και τις ταβέρνες. 

Στην κατάβαση μας προς το ξενοδοχείο, μικρή στάση για 
προσκύνημα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Το βράδυ 
δείπνο - Ρεβεγιόν με απεριόριστα ποτά και με συνοδεία 
ζωντανής μουσικής, γλέντι και χορό!

4η μέρα: Παναγία Τρυπητή - Αίγιο (χριστ. χωριό) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση αργά για προσκύνημα στην 
Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Όποιος την επισκέπτεται για 
πρώτη φορά εντυπωσιάζεται από την ομορφιά του τοπίου. Σαν 
μια μεγάλη ζωγραφιά κολλημένη στο βράχο με κυπαρίσσια και 
πεύκα τριγύρω να της δίνουν μία ξεχωριστή και υποβλητική 
μεγαλοπρέπεια. Συνεχίζουμε για τα Ψηλά Αλώνια του Αιγίου 
όπου αυτές τις μέρες μετατρέπονται σε ένα υπέροχο μικρό 
χριστουγεννιάτικο χωριό με δρώμενα, εκπλήξεις, εικαστικά και 
γιορτινές λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους! Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ
1η μέρα: Αθήνα - Achaia Claus - Πάτρα - PORTO RIO - Ρεβεγιόν
2η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών
  Καλάβρυτα - 2ο ρεβεγιόν
3η μέρα: Παναγία Τρυπητή - Αίγιο - Αθήνα

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ ΘΕΟΦΑνΕΙων
1η μέρα: Αθήνα - Achaia Claus - Πάτρα - PORTO RIO - Ρεβεγιόν
2η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα - Αθήνα

Επιβάρυνση 3o/4o άτομο ανω των 12 ετών σε Suite € 30 ανα νύχτα. Μεταφορά με πούλμαν Αθήνα-Porto Rio-Αθήνα € 50. * Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή και ποτά 
& 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική 

PORTO RIO 4*
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. - 02 Ιαν.

3 µέρες
5 – 7 Ιαν.

∆ίκλινο 257 169
∆ίκλινο Suite 384 240
3ο άτοµο 215 145
3ο άτοµο ως 12 ετών 95 70
4ο άτοµο ως 12 ετών 195 135
Μονόκλινο 332 215

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε πλήρη διατροφή και ποτά & 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάµεσα Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά 27-29/12 
µε ηµιδιατροφή και 1 ποτήρι κρασί ανα δείπνο

3 µέρες/2 νύχτες* 4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες 2 µέρες/1 νύχτα 3 µέρες/2 νύχτες 2 µέρες/1 νύχτα 3 µέρες/2 νύχτες
155 210 265 62 110 45 85
253 347 441 105 185 70 135
127 168 205 48 85 27 54

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
95 115 145 33 60 22 44

215 295 365 88 160 65 125

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο αγαπημένο ξενοδοχείο PORTO RIO 4* στο Ρίο Πατρών • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Πλούσια εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και γλέντι στις 24, 25, 31 Δεκ. & 01 Ιαν στη θέση του δείπνου της ημέρας • Απεριόριστη κατανάλωση ποτών στη διάρκεια των δείπνων (μη 
εμφιαλωμένα, κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) • Συμμετοχή στο Εορταστικό πρόγραμμα του PORTO RIO • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

Extra δώρο! Η είσοδος στο Casino (μία πρόσκληση ανά άτομο)* *(στους διαμένοντες άνω των 23 ετών/ απαραίτητη για την είσοδο, ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο)



20

Family Winter Club

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

AIROTEL ACHAIA BEACH

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑDOUBLE ROOM

Πρόσφατα ανακαινισµένο, βρίσκεται στον Καστελό-
καµπο (Ρίο) Αχαΐας, µόλις 5 χλµ από το κέντρο της 
Πάτρας, πάνω στη θάλασσα. Χτισµένο σε µια ιδανική 
τοποθεσία, ορθώνει το ανάστηµα του ακριβώς 
µπροστά στην παραλία, προσφέροντας εντυπωσιακή 
θέα στη θάλασσα, στη γέφυρα Ρίου - Αντίρριου αλλά 
και στο βουνό. ∆ιαθέτει 85 δωµάτια σε 4 ορόφους µε 
θέα στη θάλασσα ή το βουνό. Οι απαλές αποχρώσεις 
σε εναλλαγές λευκού και κεραµιδί και το λιτό στυλ της 
επίπλωσης χαρίζουν ξεκούραση και ηρεµία. Ιδανική 
διαµονή για διακοπές, πολλών ή λίγων ηµερών 
µέσα από µία οικιακή χροιά που θα σας καταπλήξει. 
Στο εστιατόριο κυριαρχούν οι σπιτικές γεύσεις, η 
εκλεκτή κουζίνα συνοδευόµενη από υπέροχη θέα 
στη θάλασσα και στον κήπο του ξενοδοχείου. Στη 
διάθεση σας υπάρχει και προσεγµένη κάβα. Το 
πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο και η σάουνα θα 
ευχαριστήσουν κάθε πελάτη, ενώ το play room που 
διαθέτει ποδοσφαιράκι, πινγκ πονγκ, µινι µπιλιάρδο, 
tv, dvd και διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια καθώς 
και η εξωτερική παιδική χαρά θα κρατήσουν 
απασχοληµένα και χαρούµενα τα παιδιά κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας.

Χριστούγεννα  στην 
οικογενειακή  ατµόσφαιρα 

του ACHAIA BEACH!

 AIROTEL ACHAIA BEACH
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

• Σας καλωσορίζουμε σε ένα ζεστό, Χριστουγεννιάτικο κλίμα.
• Πλούσια μπουφέ γεύαματα και δείπνα με παραδοσιακά και όχι μόνο πιάτα, 

κάθε μέρα στην πλήρη διατροφή σας!
• Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24 & 31 δεκεμβρίου, συνοδεία ζωντανή μουσικής,

εκλεπτυσμένες γεύσεις από τον Σεφ και πολύ διασκέδαση και γλέντι με χορό!
• Εορταστικές βραδιές με μουσική από D.J. 25 Δεκ. & 1 Ιαν. και το ξεφάντωμα συνεχίζεται!!!

• Απογευματινός χυμός με cookies για τα παιδιά (25 Δεκ. και 1 Ιαν.)
• Δωρεάν Wi-fi 

• Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και σάουνας
• Ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με πρωταγωνιστή την «πράσινη τσόχα» 

για το καθιερωμένο χαρτάκι…!

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:
Achaia Klauss 15 χλμ,
νέο μουσείο 3 χλμ
Άγιος ανδρέας 5 χλμ
κέντρο πάτρας 5 χλμ
αρχαία ολυμπία 100 χλμ
καλάβρυτα 70 χλμ
δάσος ςτροφυλιάς 45 χλμ

FAMILY WINTER CLUB!
Πλήρη διατροφή 
και κρασί

AIROTEL 
ACHAIA BEACH 4*
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΑΙΓΙΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΑΧΑΪΑ & Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΓΙΟΡΤΙΝΟ 

ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ
1η μέρα: Αθήνα - Achaia Claus - Πάτρα (Αρχαιολογικό & Φρούριο) 
- ACHAIA BEACH
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την γαλήνια Αχαΐα. 
Θα επισκεφθούμε τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις του 
οινοποιείου της “Achaia Clauss” όπου θα μας εντυπωσιάσουν 
τα πέτρινα κτίρια, τα μεγάλα δρύινα σκαλιστά βαρέλια με 
μαυροδάφνη ενός αιώνα, η παραδοσιακή κάβα για την 
υποδοχή των επισκεπτών και φυσικά το μοναδικό τοπίο με την 
εκπληκτική θέα! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Φρούριο 
της Πάτρας και το Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά) που 
στεγάζεται στο νέο εντυπωσιακό φουτουριστικό κτίριο του 
Θεοφάνη Μπομπότη. Αργότερα τακτοποίηση στο αγαπημένο 
ξενοδοχείο AIROTEL ACHAIA BEACH 4* στον Καστελόκαμπο 
Ρίου. Ξεκούραση και το βράδυ μπουφέ δείπνο.

2η μέρα: ναύπακτος - Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο 
Μπουφέ πρόγευμα. Η σημερινή μέρα ξεκινάει με το πέρασμα 
μας από την Αχαΐα στην Ναυπακτία μέσω της νέας γέφυρας 
Ρίου - Αντιρρίου. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας προς την 
Τριχωνίδα συναντάμε τον ζωοδότη της περιοχής τον ποταμό 
Εύηνο και περνώντας από το χωριό Βλαχομάνδρα φτάνουμε 
στο ονομαστό Χάνι του Μπανιά. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε 
την παλιά στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του 
ποταμού. Ακολουθώντας την κυριολεκτικά φιδίσια διαδρομή 
του ποταμού ανάμεσα στα καταπράσινα βουνά, συναντάμε 
τον εντυπωσιακά μεγάλο υδάτινο όγκο της Τριχωνίδας και 
φτάνουμε στο ιστορικό Θέρμο, θα περιηγηθούμε στην περιοχή 

και στο μοναστήρι του Πατροκοσμά. Ελεύθερος χρόνος 
για φαγητό και περίπατο. Ακολουθώντας την εκπληκτική 
παραλίμνια διαδρομή της Τριχωνίδας θα καταλήξουμε στην 
όμορφη πόλη της Ναυπάκτου να απολαύσουμε τον καφέ μας 
στο λιμανάκι της πόλης με φόντο το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο - Ρεβεγιόν με 
συνοδεία ζωντανής μουσικής, γλέντι και χορό!

3η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για 
την εξαίσια διαδρομή με τον οδοντωτό από το Διακοφτό μέχρι τα 
Καλάβρυτα (έξοδα ατομικά). Ένα πραγματικά μαγευτικό ταξίδι 
στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού με άφθονο πράσινο, 
πλατάνια και τρεχούμενα νερά, πέτρινα σπιτάκια συνθέτουν 
μία παραμυθένια εικόνα. Συνεχίζουμε για το ξακουστό Σπήλαιο 
Λιμνών (έξοδα ατομικά). Εκτός από τους λαβυρινθώδεις 
διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στοές και τους παράξενους 
σταλακτιτικούς σχηματισμούς, το Σπήλαιο των Λιμνών έχει κάτι 
το αποκλειστικά δικό του, που δεν υπάρχει σε άλλα γνωστά 
σπήλαια. Είναι οι αλλεπάλληλες κλιμακωτές και μάλιστα σε 
τρεις ορόφους λίμνες του, που το καθιστούν μοναδικό στο είδος 
του στον κόσμο. Επιστρέφουμε για τα ιστορικά Καλάβρυτα, 
ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ορεινά θέρετρα με την υπέροχη 
πλατεία, τα καφέ και τις ταβέρνες. Στην κατάβαση μας προς 
το ξενοδοχείο, μικρή στάση για προσκύνημα στη Μονή του 
Μεγάλου Σπηλαίου. Το βράδυ δείπνο - Ρεβεγιόν με συνοδεία 
μουσικής από D.J., γλέντι και χορό!

4η μέρα: Παναγία Τρυπητή - Αίγιο (χριστ. χωριό) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση αργά για προσκύνημα στην 
Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Όποιος την επισκέπτεται για 
πρώτη φορά εντυπωσιάζεται από την ομορφιά του τοπίου. Σαν 
μια μεγάλη ζωγραφιά κολλημένη στο βράχο με κυπαρίσσια και 
πεύκα τριγύρω να της δίνουν μία ξεχωριστή και υποβλητική 
μεγαλοπρέπεια. Συνεχίζουμε για τα Ψηλά Αλώνια του Αιγίου 
όπου αυτές τις μέρες μετατρέπονται σε ένα υπέροχο μικρό 
χριστουγεννιάτικο χωριό με δρώμενα, εκπλήξεις, εικαστικά και 
γιορτινές λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους! Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ
1η μέρα: Αθήνα - Achaia Claus - Πάτρα - ACHAIA BEACH - Ρεβεγιόν
2η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα - 2ο ρεβεγιόν
3η μέρα: Παναγία Τρυπητή - Αίγιο - Αθήνα

* 4ο άτομο έως 14 ετών σε τετράκλινο.
** 4ο άτομο έως 14 ετών στο κρεβάτι των γονέων του.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή και κρασί 
& 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική και DJ

AIROTEL ACHAIA 
BEACH

3 µέρες
24 - 26 ∆εκ.

31 ∆εκ. - 02 Ιαν.

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 01 Ιαν.
∆ίκλινο 185 239
3ο άτοµο 144 180
3ο άτοµο έως 12 ετών 80 95
4ο άτοµο έως 14 ετών * 144 180
4ο άτοµο έως 14 ετών ** 130 159
Μονόκλινο 217 290

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε πλήρη διατροφή και κρασί 
& 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική και DJ/  Τα Θεοφάνεια µε ηµιδιατροφή και κρασί

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3 µέρες /
2 νύχτες

4 µέρες /
3 νύχτες

5 µέρες /
4 νύχτες

3 µέρες /
2 νύχτες

4 µέρες /
3 νύχτες

119 169 217 89 128
90 130 160 57 78

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
75 100 130 57 78
55 70 90 50 70

172 245 318 125 180

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
αγαπημένο ξενοδοχείο AIROTEL ACHAIA BEACH 
4* στον Καστελόκαμπο Ρίου • Μπουφέ πρωινό 
και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • 
Πλούσια εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 
και γλέντι στις 24 & 31 Δεκ. και μουσική από D.J. 
και γλέντι στις 25 Δεκ. & 1 Ιαν., στη θέση του 
δείπνου της ημέρας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • 
Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

ACHAIA CLAUSS

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η
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Αγ. Βασιλίτσα (παιδαγωγός) περιµένει και 

φέτος όλα τα παιδιά στον ειδικά διαµορφωµένο 

χώρο µας να δηµιουργήσουν να χορέψουν 

και να διασκεδάσουν. ∆ιαγωνισµοί χορού, 

θεατρικές δραστηριότητες, χειροτεχνία, 

ζωγραφική, µπαλόνια και facepainting θα 

κρατήσουν στο απόγειο το ενδιαφέρον των 

µικρών ηρώων µας.

Υπεύθυνη εταιρεία www.pipis.gr

DOUBLE ROOM

KING SARON ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ

Φέτος φροντίσαµε 

ιδιαίτερα και τα παιδιά!

Αυτές τις Γιορτές, ζήστε τις σαν στο σπίτι σας
...κι ακόµα καλύτερα!

• Στολισμός & Φωταγώγηση χΡΙΣΤΟΥΓΕννΙΑΤΙΚΟΥ δΕνδΡΟΥ
• Cocktail με καναπεδάκια 24 Δεκεμβρίου.
• Παραμονή Χριστουγέννων & ΚΑΛΑνΤΑ ΑΓΙΑ νΥχΤΑ 
• χΡΙΣΤΟΥΓΕννΙΑΤΙΚΟ Ρεβεγιόν στις 24 Δεκεμβρίου σε ένα 
σούπερ πρόγραμμα, με ζωντανή μουσική από την Μαίρη Λίντα
• Πλούσιο Εορταστικό Ρεβεγιόν 25 Δεκεμβρίου
• Στις 25 Δεκ. & 1 Iαν. ο αγαπημένος μας Μιχάλη Κουμιώτη και η 
ορχήστρα του ερμηνεύει τραγούδια της παρέας!
• GALA ΡΕΒΕΓΙΟν με Σαμπάνια στις 31 Δεκεμβρίου. Διασκέδαση 
έως το πρωί, την Μαίρη Λίντα και την Ορχήστρα της.
• Καλή Χρονιά & Πεντανόστιμη Βασιλόπιτα με χρυσό νόμισμα και 
 με το παραδοσιακό σπάσιμο ΡΟδΙΟΥ για ΚΑΛΗ χΡΟνΙΑ!

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

χριστούγεννα &
Πρωτοχρονιά

…μαζί με την "μεγάλη κυρία" 
Μαίρη Λίντα!

KING 
SARON 4*
FAMILY WINTER CLUB!
Πλήρη διατροφή 
και ποτά

Η εκπληκτική Μαίρη Λίντα  θα είναι μαζί μας 
24/12 και 31/12!

25 και 1/1 0 Μιχάλης Κουµιώτης 
και η υπέροχη Ορχήστρα του!
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ΥΠΕΡΟΧΟ ΓΙΟΡΤΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ !!! ∆ΩΡΟ ΚΡΑΣΙ, ΜΠΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΦΑΓΗΤΑ

WINTER
CLUB
ΠΛΗΡΩΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

2017

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή, 2 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική, πλούσιο εορταστικό 

πρόγραµµα & ∆ΩΡΟ κρασί, µπύρα
και αναψυκτικά στα δείπνα (µη εµφιαλωµένα).

KING SARON
3 µέρες

24 - 26 ∆εκ.
31 ∆εκ. - 2 Ιαν.

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

∆ίκλινο 210 272

3ο άτοµο 180 230

3ο άτ. έως 12 ετών 80 95

4ο άτ. έως 12 ετών* 80 95

Μονόκλινο 242 310

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε 
ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ καθηµερινά, 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική, 

πλούσιο εορταστικό πρόγραµµα  & ∆ΩΡΟ κρασί, µπύρα και 
αναψυκτικά στα φαγητά (µη εµφιαλωµένα).

KING SARON
3 µέρες/ 2 νύχτες

24 - 26 ∆εκ. 
31 ∆εκ. - 2 Ιαν.

4 µέρες/ 3 νύχτες
23,24 ∆εκ. 
30,31 ∆εκ.

5 µέρες/ 4 νύχτες
23 - 27 ∆εκ. 

30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

∆ίκλινο 159 215 265
3ο άτοµο 127 168 204
3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών* ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο 185 255 312
Σουίτα (2 - 4 άτοµα)** 370 520 640
* Μεταφορά της οικογένειας σε Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
** Συνολική τιμή δωματίου για τις αντίστοιχες νύχτες.
• Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - King Saron - Αθήνα € 35 το άτομο. • Επιβάρυνση 
δωματίου με θέα θάλασσα € 15 το άτομο συνολικά και το μονόκλινο € 30 για το 
σύνολο της διαμονής.

* Μεταφορά της οικογένειας σε Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα 
παιδιά.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο KING SARON 4* στο 
Καλαμάκι Κορινθίας • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν στις 24, 25, 30 & 31 
Δεκεμβρίου με ορχήστρα/ ζωντανή μουσική στη θέση των 
δείπνων της ημέρας • Συμμετοχή στο πλούσιο Εορταστικό 
πρόγραμμα του KING SARON • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 
75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης 
χιλιομοδίου - King Saron - Ρεβεγιόν
Αναχώρηση 09:00 από Αθήνα μέσω Κορίνθου, όπου στάση για 
καφέ. Ανάβαση στον Ακροκόρινθο για επίσκεψη στο κάστρο με 
την μακραίωνη ιστορία και την εκπληκτική θέα! Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την κοντινή Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου 
που βρίσκεται σ ένα πανέμορφο πευκόφυτο λοφίσκο. Θα 
θαυμάσουμε το περίτεχνο ξύλινο σκαλιστό τέμπλο από οξιά και 
φλαμούρι, φιλοτεχνημένο όλο με σκαλιστές παραστάσεις από 
την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εδώ βρίσκονται πλειάδα Ιερών 
Λειψάνων, η Κάρα του Αγίου Σωφρονίου και η Θαυματουργή 
Αγία Εικόνα της βρεφοκρατούσης Παναγίας της Φανερωμένης, 
έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Εγκατάσταση στο αγαπημένο 
μας ανακαινισμένο και γιορτινά στολισμένο KING SARON 
(Α’ κατ.). To βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικά). Ακολουθεί μουσική βραδιά στο piano bar με τον 
αγαπημένο Μιχάλη Κουμιώτη να ερμηνεύει ατμοσφαιρικά και 
τραγούδια της παρέας!

2η μέρα: Ράντσο Σοφικού - Ρεβεγιόν
Πλούσιο γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την 
καταπράσινη κοιλάδα του Σοφικού και το υπέροχο Ράντσο 
“The Ranch” (έξοδα ατομικά). Εδώ, τα ατμοσφαιρικά saloons, 
τα ξύλινα σπίτια, οι Cowboys και οι άμαξες, μας “μεταφέρουν” 

σε ένα τόπο θρυλικό, μία προσομοίωση της Άγριας Δύσης! 
Περιηγηθείτε στην Άγρια Φύση & όλους τους σταθμούς του The 
Ranch, με τρενάκι & άμαξες. Δείτε από κοντά άλογα και πόνυ από 
διαφορετικές ράτσες, αγελάδες, κατσικάκια, αγριογούρουνα, 
πρόβατα & ελάφια! Θαυμάστε τα παραδοσιακά εργαστήρια για 
επαγγέλματα, που σήμερα έχουν σχεδόν χαθεί (Αλευρόμυλος, 
Ελαιοτριβείο, Τυροκομείο, Κουρείο, Τσαγκαράδικο κ.α.). 
Δοκιμάστε τα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακά εδέσματα 
που ετοιμάζει ο Σεφ του “The Ranch” στο ξύλινο Western 
Saloon-Restaurant και απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας. 
Ξεχωριστές στιγμές και εμπειρίες, που θα μείνουν αξέχαστες 
σε όλους! Επιστροφή και ξεκούραση. To βράδυ, εορταστικό 
δείπνο Ρεβεγιόν με ορχήστρα - γλέντι και απεριόριστα ποτά 
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά), γλέντι ως αργά!

3η μέρα: Κορινθιακή “Ελβετία”
χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ονειρική 
διαδρομή, ταιριαστή με την ημέρα στην Ορεινή Κορινθία. 
Ανάβαση στα Τρίκαλα Κορινθίας όπου επίσκεψη στο 
μοναστήρι του Αγίου Βλασίου. Συνεχίζουμε για την αρχαία 
Φενεό που δικαίως έχει χαρακτηριστεί “Κορινθιακή Ελβετία”. 
Εκτός από την ομώνυμη αρχαία πόλη, εδώ στο λόφο πλάι 
της δεσπόζει πάνω από την μαγευτική τεχνητή λίμνη “Δόξα” 
και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου (επίσκεψη) 

με το κρυφό σχολειό. Θα φωτογραφίσουμε το εκπληκτικής 
ομορφιάς εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που καθρεπτίζεται 
στα γαλήνια νερά της λίμνης και θα προχωρήσουμε προς το 
Μεσινό, τον παραδοσιακό οικισμό Καστανιά μέσα στα έλατα 
και τον υδροβιότοπο της Λίμνης Στυμφαλίας, έναν από τους 
ομορφότερους του ελλαδικού χώρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και ξεκούραση. To βράδυ, 2ο εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με 
ορχήστρα - γλέντι και απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικά).

4η μέρα: Λουτράκι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση αργά για περίπατο 
στην γαλήνια λίμνη της Βουλιαγμένης και μετά στο Λουτράκι. 
Χρόνος για βολτούλα στην κοσμοπολίτικη παραλιακή του και 
γεύμα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με αναμνήσεις μοναδικές! 

Σημείωση: Η σειρά των επισκέψεων του προγράμματος μπορεί 
να τροποποιηθεί ανάλογα με την  ημερομηνία αναχώρησης, 
χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ
1η μέρα: Αθήνα - Ράντσο - King Saron - Ρεβεγιόν
2η μέρα: Κορινθιακή “Ελβετία” - 2o Ρεβεγιόν
3η μέρα: Λουτράκι - Αθήνα

ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ “ΕΛΒΕΤΙΑ” & Cowboys!
ΡΑΝΤΣΟ ΣΟΦΙΚΟΥ - ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ

THE RANCH
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Γιορτές στην Ελλάδα

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή/ ρεβεγιόν 24 & 31/12 µε µουσική.

RAMADA LOUTRAKI
POSEIDON RESORT 5* LUX 3 µέρες/2 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο Superior Bgl GV 120 162 216

∆ίκλινο Superior Bgl SV 130 175 234

∆ίκλινο Superior Jr.Suite GV 140 189 252

∆ίκλινο Superior Jr.Suite SV 150 202 270

∆ίκλινο Premium Jr.Suite GV 140 189 252

∆ίκλινο Premium Jr.Suite SV 150 202 270

∆ίκλινο Premium 1 Bedroom SV 250 337 450

Μονόκλινο Superior Bgl GV 200 270 360

Μονόκλινο Superior Bgl SV 220 297 396

Μονόκλινο Superior Jr.Suite GV 240 324 432

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή/ ρεβεγιόν 24 & 31/12 µε µουσική.

WYNDHAM LOUTRAKI
POSEIDON RESORT 5* LUX 3 µέρες/2 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο Executive JS GV 150 202 270
∆ίκλινο Executive JS SV 160 216 288
∆ίκλινο Executive
One Bedroom GV 190 256 342

∆ίκλινο Executive
One Bedroom SV 200 270 360

∆ίκλινο Deluxe Jr.Suite GV 200 270 360
∆ίκλινο Deluxe Jr.Suite SV 220 297 396
∆ίκλινο Deluxe Suite
private pool SV 290 391 522

∆ίκλινο Executive 2bedroom 
Suite Sea Front 320 432 576

Μονόκλινο Executive JS GV 260 351 468
Μονόκλινο Executive JS SV 280 378 504
Μονόκλινο Executive
One Bedroom GV 340 459 612

3ο άτομο έως 12 ετών ΔωΡΕΑΝ
4ο άτομο μόνο σε Executive δωμάτια στο WYNDHAM έως 12 ετών επιβάρυνση € 20 ανά διανυκτέρευση.
3ο άτομο ενήλικας επιβάρυνση € 50 ανά διανυκτέρευση.

WYNDHAM & RAMADA 
LOUTRAKI  5* LUX (POSEIDON RESORT)
Tο Poseidon Resort βρίσκεται σε ένα µαγευτικό σηµείο του Κορινθιακού Κόλπου. Η πολυτέλεια και η ηρεµία που το χαρακτηρίζουν, 

µαζί µε την θερµή και φιλόξενη περιποίηση θα σας προσφέρουν τις γιορτές που ανέκαθεν ονειρευόσασταν!

ΠΕΡΑΧΩΡΑ , ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Tο Poseidon Resort βρίσκεται σε ένα μαγευτικό σημείο του Κορινθιακού Κόλπου. Η πολυτέλεια και η ηρεμία που 
το χαρακτηρίζουν, μαζί με την θερμή και φιλόξενη περιποίηση θα σας προσφέρουν τις γιορτές που ανέκαθεν 
ονειρευόσασταν!

Το συγκρότημα αποτελείται από δύο πλέον ξενοδοχεία, τα Wyndham 5* Deluxe στο οποίο ανήκουν τα δωμάτια 
του κτηρίου πρώην Residence καθώς και η υπερπολυτελής πτέρυγα bungalows πρώην Esperides Ramada 5* 
Lux στο οποίο ανήκουν τα bungalows και οι πρώην βίλες.

δΙΑΜΟνΗ: Όλα τα δωμάτια έχουν αναβαθμιστεί σύμφωνα με τα standards της διεθνούς ξενοδοχειακής 
αλυσίδας Wyndham - Ramada και διαθέτουν μινι - ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας, τηλέφωνο, TV Sat, αυτόνομο 
κλιματισμό, σύνδεση ADSL Internet, ανιχνευτή φωτιάς, μαρμάρινο μπάνιο, ξεχωριστή ντουζιέρα στις  Suites, 
σεσουάρ, μεγεθυντικό καθρέφτη, σετ καλλυντικών, μπουρνούζια, βαμβακερά κλινοσκεπάσματα.

Οι τιμές για την εορταστική περίοδο περιλαμβάνουν 
ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο σε μπουφέ) καθημερινά. 
Τα Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με διασκέδαση είναι στη θέση 
του δείπνου της ημέρας.
Δωρεάν είναι η χρήση εσωτερικής πισίνας.
Το ξενοδοχείο θα λειτουργεί από 23/12 μέχρι και 1/1/18

KIDS CLUB 
Καθημερινό πρόγραμμα για τους 
μικρούς μς φίλους με πολλές 
δραστηριότητες και εξωτερική 
παιδική χαρά.

ΦΑΡΟΣ, ΗΡΑΙΟΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Άνω Τιθορέα - Γοργοπόταμος 
διαδραστικό Μουσείο Θερμοπυλών - Galini.
Αναχώρηση 8:30 από Αθήνα μέσω Χαιρώνειας, όπου θα δούμε το 
περίφημο Λιοντάρι (μνημείο των πεσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών), για 
την Τιθορέα στις ανατολικές πλαγιές του Παρνασσού που “φωλιάζει” 
στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού (του Καχαλά). Αφού 
περπατήσουμε ανάμεσα στα στενά δρομάκια του χωριού, καθίστε 
στα καφενεία στην πλατεία με θέα στο φαράγγι και φωτογραφήστε 
τον γεροπλάτανο που είναι το σήμα κατατεθέν της. Συνεχίζουμε για το 
πανέμορφο χωριό του Γοργοπόταμου κοντά στην ιστορική γέφυρα με 
τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την παραδοσιακή ρουμελιώτικη 
κουζίνα. Χρόνος για γεύμα και κατευθυνόμαστε για το μνημείο του 
Λεωνίδα στις Θερμοπύλες καθώς και το νέο (2010) υπερσύγχρονο 
διαδραστικό Μουσείο της Μάχης των Θερμοπυλών. Εκεί με προβολές 
φιλμ και οθόνες ευαίσθητες στην αφή, διαστάσεων από 2 έως και 
3,5 μέτρων, θα εντρυφήσουμε στα γεγονότα της ιστορικής μάχης. 
Φορώντας γυαλιά τεχνολογίας κυκλικής πόλωσης και με τη βοήθεια 
της στερεοσκοπικών παρουσιάσεων, θα πραγματοποιήσουμε ένα… 
ταξίδι στο χρόνο, για να βρεθούμε στο πεδίο της μάχης, ανάμεσα 
στους στρατιώτες που προετοιμάζονταν για τη μεγάλη σύγκρουση! 
Άφιξη στα Καμένα Βούρλα για εγκατάσταση στο αρχοντικό και 
πολυτελές GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* Lux. Απόγευμα 

ελεύθερο για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μονή δαμάστας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στην επιβλητική Ιερά 
Μονή Δαμάστας. Ο ναός είναι άγνωστο πότε ακριβώς κτίσθηκε, 
έχει τη μορφή σταυρικής βασιλικής μετά τρούλλου, οκτάπλευρος 
συμμετρικός. Η εικόνα της Παναγίας είναι θαυματουργή, έργο του 
16ου αιώνα, φέρει επένδυση επάργυρη του 19ου αιώνος (1892). Το 
Μοναστήρι έλαβε μέρος στην επανάσταση και πολλοί μοναχοί του 
έπεσαν στα πεδία των μαχών. Στην προσφορά της Μονής κατά τούς 
χρόνους της Επαναστάσεως του 1821 αναφέρεται η εγγχάρακτος 
επιγραφή πού υπάρχει στο προαύλιο της. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας για το μεσημεριανό μας μπουφέ γεύμα. Απόγευμα 
χαλάρωσης και το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν με DJ, χορό - γλέντι ως 
αργά!
3η μέρα: Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χρόνια Πολλά! Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση 
για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
κοντά στο ξενοδοχείο μας, 4 χιλιόμετρα πάνω από την λουτρόπολη 
σε υψόμετρο 310 μ. και μέσα σε πανέμορφο φυσικό περιβάλλον 
και εξαιρετική θέα. Η αρχική ίδρυση της Μονής εικάζεται στον 7ο 
μ.Χ. αιώνα ενώ το καθολικό της ανάγεται στον 11ο με 12ο αιώνα. 
Επιστροφή και γιορτινό γεύμα μπουφέ. Το απόγευμα απολαύστε τους 

υπέροχους χώρους του ξενοδοχείου μας, τις Ιαματικές του πισίνες, το 
lobby με το τζάκι, το ατμοσφαιρικό μπαρ. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Παύλιανη, το χωριό “παραμύθι” - Αθήνα
Απολαυστικό μπουφέ πρόγευμα και κοντινή εξόρμηση στην 
Παύλιανη, εκεί όπου μια νεαρή γυναίκα μεταμόρφωσε ένα χωριό 
κοντά στη Λαμία σε..υπέροχο παραμύθι! Πρέπει να παραδεχτούμε 
πώς δεν πρόκειται για εικόνες που περιμένεις να δεις σε ένα ορεινό 
χωριό.. Οι Παυλιανίτες πάντως δέχτηκαν ευχάριστα την μοντέρνα 
απροσδόκητη πινελιά της Μαρίας Λιάγκα κι έτσι ζωγράφισε μια 
ολόκληρη γέφυρα και συνέχισε να δημιουργεί στους τοίχους παλιών 
σπιτιών σεβόμενη όμως πάντα τον χώρο. Κάποιοι μάλιστα της 
ζήτησαν οι ίδιοι να παρέμβει στο εξωτερικό των σπιτιών τους. Αφού 
θαυμάσουμε τα έργα της, θα έχουμε χρόνο για αφεψήματα και τοπικά 
ψώνια. Γεύμα μπουφέ στο ξενοδοχείο μας και επιστρέφουμε στην 
Αθήνα.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ 
1η μέρα: Αθήνα - Τιθορέα - Γοργοπόταμος
 Μουσείο Θερμοπυλών - ρεβεγιόν
2η μέρα: Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος - γεύμα - δείπνο
3η μέρα: Παύλιανη - γεύμα - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* Lux στα 
Καμένα Βούρλα • Πλήρης διατροφή από μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με δείπνο και τελειώνοντας με μεσημεριανό γεύμα. Συμμετοχή στα Εορταστικά δείπνα / Ρεβεγιόν στις 24 & 
31 Δεκ. με διασκέδαση από DJ (στη θέση του δείπνου της ημέρας) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

µε διαµονή στο MITSIS GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* LUX

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε πλήρη διατροφή / Ρεβεγιόν µε µουσική

GALINI WELLNESS SPA & 
RESORT 5* LUX 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3 µέρες

24-26 ∆εκ & 31 ∆εκ-2 Ιαν
4 µέρες

23-26 ∆εκ & 30 ∆εκ-2 Ιαν
∆ίκλινο Standard Θέα Βουνό 229 310
∆ίκλινο Standard Θέα Θάλασσα 245 328
∆ίκλινο Superior Θέα Θάλασσα 260 352
3ο άτοµο 170 240
3ο άτοµο ως 12 ετών 90 105
4ο άτοµο έως 12 ετών 150 200
Μονόκλινο Standard
Θέα Βουνό 320 435

Μονόκλινο Standard 
Θέα Θάλασσα 342 465

Μεζονέτα / Οικογενειακό * 730 970

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ(χωρίς εκδροµές) πλήρη διατροφή/ 
Ρεβεγιόν µε µουσική 24 & 31/12

GALINI WELLNESS 
SPA & RESORT 5* LUX 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

3 µέρ./2 νύχτ. 4 µέρ./3 νύχτ. 3 µέρ./2 νύχτ. 4 µέρ./3 νύχτ.

∆ίκλινο Std Θέα Βουνό 153 215 108 163
∆ίκλινο Std Θέα Θάλασσα 167 236 118 178
∆ίκλινο SupΘέα Θάλασσα 184 260 147 223
3ο άτοµο 80 120 80 120
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών 60 90 60 90
Μονόκλινο Standard 
Θέα Βουνό 254 349 178 265

Μονόκλινο Standard 
Θέα Θάλασσα 279 389 197 290

Μεζονέτα / Οικογενειακό * 410 580 334 495
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Προσφορά καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την   
άφιξη. (Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά)
• Συμμετοχή στο επίσημο Ρεβεγιόν Χριστουγέννων ή/και   
 Πρωτοχρονιάς (χωρίς ποτά) με τη συνοδεία μουσικής.
• Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά από 3 ετών   
 και άνω. Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd. 
• Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας
 ανά άτομο / καθημερινά.
• Δωρεάν χρήση internet στα δωμάτια.
• Χρήση γυμναστηρίου για 1 ώρα ανά δωμάτιο με   
 ραντεβού.
• 10% έκπτωση σε θεραπείες SPA αξίας άνω των 50 €.

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΛΩ∆ΙΕΣ

Για κρατήσεις οι οποίες θα γίνουν έως και τις 30/11 και για τα διαστήματα αντίστοιχα: 23-27/12 out και 30/12 - 3/1 out στις 3 διανυκτερεύσεις, δώρο η 4η, μόνο 
κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας λόγω περιορισμένου αριθμού δωματίων. 
* Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Galini - Αθήνα € 40 κατ' άτομο

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ & 
ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ 

1 ΑΚΟΜΑ ΝΥΧΤΑ!!!

Για κρατήσεις οι οποίες θα γίνουν 
έως και τις 30/11 και για τα 
διαστήματα αντίστοιχα: 23-27/12 
ή 30/12-3/1 στις 3 διανυκτερεύσεις 
δώρο η 4η. Η προσφορά ισχύει για  
περιορισμένο αριθμό δωματίων
ανά περίοδο.
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Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 
µε ηµιδιατροφή/ ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική

DU LAC 5*
Deluxe

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
& ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες /
3 νύχτες

5 µέρες /
4 νύχτες

3 µέρες /
2 νύχτες

4 µέρες /
3 νύχτες

∆ίκλινο 275 365 149 219
3ο άτοµο 180 240 127 185
3ο άτοµο έως 5 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 6 έως 12 ετών 120 160 94 135
Μονόκλινο 485 635 238 355

* Παιδί εως 5 ετών ΔωΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. 
 Για εξτρα κρεβάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12 ετών.

Στην πόλη των θρύλων και των παραδόσεων, τα Ιωάννινα, την καρδιά της Ηπείρου. Το Hotel Du lac & 
Congress Center &Spa 5* Deluxe, ένα πραγματικό στολίδι, συνυπάρχει αρμονικά με την λίμνη Παμβώτιδα 
στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, με απαράμιλλη αρχοντιά και άνεση, προσφέρει διαμονή πολλών αστέρων 
συνδυάζοντας τις παραδοσιακές αρχές φιλοξενίας, με τις σημερινές απαιτήσεις. 
Τα 160 δωμάτια και οι 10 σουίτες μετά από την ολική ανακαίνισή τους που ολοκληρώθηκε το 2011, είναι πλήρως 
εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, με δωρεάν internet,ηλεκτρονικά χρηματοκιβώτια, room service, 
κλιματισμό, mini bar, δορυφορική lcd TV, μαρμάρινη επένδυση στα μπάνια κλπ. 
Στο καταπληκτικό all day χώρο του CAFE BISTROT LA BUVETTE θα απολαύσετε τον καφέ ή το κρασί σας, 
συνοδεύοντάς τα με εμπνευσμένα ελαφριά snacks νέων γευστικών προτάσεων, και πάντα με την εξαιρετική θέα 
της λίμνης Παμβώτιδας να συμπληρώνει το σκηνικό...

Ακόμα διαθέτει υποδειγματικό κέντρο Spa με μεγάλη εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, τζακούζι, 
καμπίνες θεραπειών και μασάζ. Στον χώρο του Spa δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 16 ετών.

DU LAC SPECIALS:
• Γιορτινό καλωσόρισμα 

κατά την άφιξη.
• Προβολές παιδικών ταινιών.

• Εορταστικά πακέτα 
προσφοράς στις υπηρεσίες Spa.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΤΕχνΙΑΣ 
ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

DU LAC
5* DELUXE
EXCLUSIVE 
WINTER HOLIDAYS
Ηµιδιατροφή & Ρεβεγιόν

HOTEL DU LAC / ΔΙΚΛΙΝΟ ΔωΜΑΤΙΟ

HOTEL DU LAC HOTEL DU LAC

HOTEL DU LAC

HOTEL DU LAC

ΖΑΓΟΡΟΧωΡΙΑ

HOTEL DU LAC 
CONGRESS CENTER & SPA 5* Deluxe

Γιορτές στην Ελλάδα
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Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η ημέρα Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
µεταξέν ιο  κουκούλι  τρυφερότητας

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο ξενοδοχείο HOTEL DU LAC 5* Deluxe σε 
δωμάτια με κλιματισμό, τηλεόραση και λοιπές 
παροχές • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Πλούσια Ρεβεγιόν 
με γλέντι στις 24 & 31 Δεκεμβρίου στη θέση του 
δείπνου της ημέρας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 
75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική

DU LAC 5*
Deluxe

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
& ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ.-3 Ιαν.

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο 359 459 225 305
3ο άτοµο 260 335 200 270
3ο άτ. έως 5 ετών * 95 115 75 95
3ο άτ. 6 έως 12 ετών 210 265 170 220
Μονόκλινο 555 720 310 430

* Παιδί εως 5 ετών ΔωΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. Για εξτρα κρεβάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12 ετών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒ∆ΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΗΠΟΙ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30. Μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, 
Αμφιλοχίας και Άρτας, φτάνουμε στα Γιάννενα και επίσκεψη 
στο Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά 
κέρινα ομοιώματα. Εγκατάσταση στο πολυτελέστατο και πλήρως 
ανακαινισμένο DU LAC 5* Deluxe, που μας υποδέχεται γιορτινά 
στολισμένο. Ακολουθεί πλούσιο μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Σπήλαιο Περάματος 
νησί
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη στο 
Μουσείο Παπαγιάννη (έξοδα ατομικά) στο χωριό Ελληνικό με τα 
υπέροχα γλυπτά τόσο στην έκθεση, όσο και κατά τη διαδρομή προς 
αυτήν. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο Περάματος 
(έξοδα ατομικά) 1.100 μέτρων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Είναι 
το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε τουριστικά, 
και που παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις, για το μέγεθος και την 
σπανιότητα του. Επόμενος προορισμός μας, η πόλη των Ιωαννίνων 
και η Λίμνη Παμβώτιδα. Από τον μώλο θα περάσουμε απέναντι στο 
νησάκι με βαρκάκια (έξοδα ατομικά). Περίπατος στον γραφικότατο 
οικισμό και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά όπου θα 
δούμε τον οντά με τις τρύπες των πυροβόλων όπλων που σκότωσαν 
τον Αλή. Για όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουμε επίσκεψη στο 
κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα 
Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά ήταν το διοικητικό 

κέντρο όλης της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Στο χώρο του θα 
θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, 
το Τζαμί Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό μουσείο - τα μαγειρεία 
στη ακρόπολη του Ιτς Καλέ, το Βυζαντινό μουσείο αλλά και το 
νέο (2016) εκπληκτικό Μουσείο Αργυροτεχνίας! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί το μεγαλοπρεπές Εορταστικό δείπνο/ 
Ρεβεγιόν συνοδεία ζωντανής μουσικής από ορχήστρα. 
Πλούσια εδέσματα, τραγούδι και χορός!
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - χαράδρα Βίκου
Χρόνια πολλά! Χαμόγελα και ευχές συνοδεύουν το πρωινό 
μας. Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τα 
πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και του Καλογήρου, 
τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου) με τα περίφημα αρχοντικά 
χτισμένα από τεχνίτες της πέτρας. Επίσκεψη (εφ’όσον είναι εφικτό 
να ανοίξει) στο Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική 
συλλογή/ έξοδα ατομικά) δημιούργημα της αγάπης του για τον 
τόπο και τις παραδόσεις. Μπάγια στα σλάβικα σημαίνει “λουτρό” 
και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό περιβάλλον με τις οβίρες που 
δημιουργούν τα ποτάμια γύρω από το χωριό. Επόμενη στάση το 
γνωστό Μονοδένδρι. Από εκεί θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του 
Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997) από την εκκλησία 
της Αγ. Παρασκευής. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, 
για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό σχολείο και τα πανέμορφα 
παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό 
σκηνοθετικό μεγαλείο ιδανικό για τις εορταστικές μέρες, απλώνεται 
επιβλητικός μπροστά μας. Στο ξακουστό Καλπάκι θα επισκεφτούμε 
το πολεμικό μουσείο, θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την 
βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυμάσουμε 
τα μοναδικά εκθέματα. Η υπέροχη Μονή Μολυβδοσκέπαστης είναι 
η επόμενη στάση μας (καιρού επιτρέποντος) ακοίμητος φρουρός 
της Ορθοδοξίας, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Χτίστηκε το 
670 μ.Χ., και σκεπάστηκε από μολυβένιες πλάκες. Συνεχίζουμε για 
την αμφιθεατρική Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά 
του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο 
ποταμό, σφύζει από ζωή και ομορφιά. Χρόνος για καφέ, φαγητό 
και περίπατο στα καλντερίμια της, στην πλακόστρωτη πλατεία της, 
τα αρχοντικά της και το πέτρινο γεφύρι της. Επιστροφή και δείπνο.
5η μέρα: Μέτσοβο (μέσω Εγνατίας Οδού) - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για το γραφικό Μέτσοβο μέσω 
εξαιρετικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού, που κρατά ακόμα γερά 
την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας από την 
πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και από εκεί 
στην Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για βόλτα 
στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα 
παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα 
μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.

ΣΥνΟΠΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚδΡΟΜων ΘΕΟΦΑνΕΙων
4ήμερη: 4-7 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Ιωάννινα
2η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Βίκος - Νησί
3η μέρα: Αγιασμός Υδάτων λίμνης - Σπήλαιο Περάματος - Ελληνικό
4η μέρα: Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα.
3ήμερη: 5-7 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Ιωάννινα
2η μέρα: Αγιασμός Υδάτων λίμνης - Σπήλαιο Περάματος - Ελληνικό
4η μέρα: Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα.
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Ηµέρες γιορτής στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
& ολοήµερη στους Αγίους Σαράντα

Χιονογιορτές στο Μπόροβετς

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
MARGARONA ROYAL 3* superior στην Πρέβεζα • Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με 
συνοδεία μουσικής / γλέντι στις 24 & 31 Δεκεμβρίου στη θέση του δείπνου της ημέρας • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο EUPHORIA CLUB 
HOTEL & SPA 4* στο Μπόροβετς Βουλγαρίας • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Εορταστικό Ρεβεγιόν 24/12 στο Club House του ξενοδοχείου με DJ και παραδοσιακούς φολκλορικούς χορούς 
• Ξεναγήσεις Σόφιας και Φιλιππούπολης με επίσημο ξεναγό • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα 
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για την Άρτα με παραδοσιακό της γεφύρι και το κάστρο και από εκεί για την 
νησιωτική Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο γιορτινά στολισμένο MARGARONA ROYAL 3* superior στην 
Πρέβεζα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: νικόπολη - Αχέροντας - νεκρομαντείο - Γλυκή - Ρεβεγιόν 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη στην ρωμαϊκή Νικόπολη με τη μακραίωνη ιστορία, που 
ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό το 31 π.Χ. Συνεχίζουμε για το χωριό Αμμουδιά όπου καιρού επιτρέποντος θα κάνουμε 
την περίφημη βαρκάδα (έξοδα ατομικά) στις εκβολές του Ομηρικού ποταμού Αχέροντα. Ακολουθεί επίσκεψη σε έναν 
από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής το Νεκρομαντείο. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στις 
πηγές του Αχέροντα, για να απολαύσουμε το καταπράσινο τοπίο. Χρόνος για γεύμα στην πανέμορφη εξοχή στη 
Γλυκή. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ εορταστικό δείπνο / Ρεβεγιόν με μουσική, γλέντι, χορό ως αργά!
3η μέρα: Τζουμέρκα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας 
Μπουφέ πρόγευμα και διαμέσου ορεινής διαδρομής (καιρού επιτρέποντος) που νομίζει κανείς ότι βλέπει ζωγραφικό 
πίνακα, μέσω Πλάκας, φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα. Κατόπιν, επίσκεψη στο εκπληκτικό Σπήλαιο της Ανεμότρυπας 
(έξοδα ατομικά), με τα τρία επίπεδα και τον ποταμό που φαίνεται στο τέλος του τουριστικού του μονοπατιού, λίγο 
πριν δημιουργήσει τον δίμετρο καταρράκτη, δέκα μέτρα χαμηλότερα από το μονοπάτι! Σε πολύ μικρή απόσταση, 
βρίσκονται τα ξακουστά Πράμαντα, η καρδιά της περιοχής, με γνήσια Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος για γεύμα 
και στη συνέχεια περίπατος στους γειτονικούς Μελισσουργούς. Επιστροφή και το βράδυ και δείπνο. 
4η μέρα: Άγιοι Σαράντα - Βουθρωτό (Αλβανία)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδρομή. Διασχίζοντας το Νομό Θεσπρωτίας 
θα φτάσουμε μέχρι τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου στον Δήμο Σαγιάδας. Έλεγχος διαβατηρίων ή νέων ταυτοτήτων 
και κατευθυνόμαστε προς το Μούρσι και το Βουθρωτό με την ομώνυμη λίμνη. Θα διασχίσουμε ένα μικρό κομμάτι της 
λιμνοθάλασσας πάνω σε πλωτή «γέφυρα» και θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού (έξοδα ατομικά). 
Συνεχίζουμε για την παραλιακή πόλη των Αγίων Σαράντα με την σημαντική ιστορία. Επίσκεψη στον χώρο του πανοράματος 
πάνω από την πόλη, το βυζαντινό κάστρο με την εκπληκτική θέα προς την Κέρκυρα, το Ιόνιο και τα Διαπόντια νησιά. Χρόνος 
στην πόλη με τα δεκάδες καταστήματα για καφέ, περίπατο ή φαγητό. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Μεσολόγγι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Μεσολόγγι και τον συναισθηματικά φορτισμένο “κήπο των 
Ηρώων”. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 2ης ημέρας.

1η ημέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
Αναχώρηση 06:00 για Βουλγαρία και με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο πανέμορφο Μπόροβετς και 
τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο EUPHORIA CLUB HOTEL & SPA 4*. Δείπνο.
2η ημέρα: Μπόροβετς - Μονή Rila - Μπλαγκόεβγκραντ 
Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση για το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο από όλα τα βουλγαρικά 
ορθόδοξα μοναστήρια, το προστατευόμενο από την Unesco μοναστήρι Rila. Βρίσκεται σε κοιλάδα 
στη νότια πλαγιά της οροσειράς Ρίλα και φημίζεται για την αρχιτεκτονική του, τις εικονογραφίες και 
την ιστορία του. Θα συνεχίσουμε για το Μπλαγκόεβγκραντ, όπου χρόνος για περίπατο, μεσημεριανό 
φαγητό και αγορά τοπικών προϊόντων στο πεζοδρομημένο κέντρο με τη διατηρημένη αρχιτεκτονική 
του 19ου αιώνα, πολλά εστιατόρια, καφέ κ.α. Επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. 
Χαλαρώστε στο spa center, με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα και jacuzzi. Το βράδυ, 
δείπνο.
3η ημέρα: Μπόροβετς (περιήγηση πόλης) - Σόφια
Πρωινό σε μπουφέ περιήγηση στην πόλη που μας φιλοξενεί για να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το 
χιονοδρομικό της κέντρο, ένα από τα καλύτερα της χώρας. Έπειτα θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα, 
την επιβλητική Σόφια. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, το Κοινοβούλιο, την 
Όπερα, την Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το ναό του Αγίου Νικολάου και στην συνέχεια θα 
δούμε το μεγαλύτερο πάρκο της Σόφιας το Borisova Gradina με τα σιντριβάνια και τα μεγάλα δέντρα 
για να φθάσουμε μέχρι την περίφημη γέφυρα των αετών. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση. Το βράδυ σε εορταστική ατμόσφαιρα θα μας παρατεθεί το Χριστουγεννιάτικο 
Ρεβεγιόν και διασκέδαση με φολκλορικούς χορούς και μουσική από DJ.
4η ημέρα: Μπόροβετς - Φιλιππούπολη 
Χριστουγεννιάτικο πρωινό και αργά αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Ξενάγηση 
στην παλιά πόλη που είναι ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα δρομάκια ανάμεσα σε ρωμαϊκά 
ερείπια. Θα αρχίσουμε από το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα από 
το λοφίσκο Μπουνάρντζικα και θα συνεχίσουμε γα τον καθεδρικός ναό της Παναγίας, το Τέμενος 
Τζουμαγιά στην ομώνυμη πλατεία, το υδραγωγείο, την Ρωμαϊκή Αγορά, και την εκκλησία των Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης. Επιστροφή. Το βράδυ δείπνο.
5η ημέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
Μπουφέ πρωινό και αναχωρούμε για το Σαντάνσκι κοντά στα σύνορα. Χρόνος για βόλτα στον 
εμπορικό πεζόδρομο και στη συνέχεια διέλευση των συνόρων. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν & ηµιδιατροφή /
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον 
Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)& ηµιδιατροφή / 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

MARGARONA ROYAL

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  &  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  &  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 3 Ιαν.
4 µέρες/3νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο 229 293 139 179
3ο άτοµο 180 225 90 115
3ο άτοµο έως 10 ετών 95 115 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 11 έως 12 ετών 147 182 50 65
Μονόκλινο 315 405 225 292

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή,
Ρεβεγιόν µε φολκλορικούς χορούς

EUPHORIA CLUB 
HOTEL & SPA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23-26 ∆εκ.

5 µέρες
22-26 ∆εκ.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο 265 325 235
3ο άτοµο ως 12 ετών 155 180 135
Μονόκλινο 345 435 315
∆ίκλινο Suite 1 χώρου 285 355 255
3 άτοµο 255 315 225
3 άτοµο ως 12 ετών 155 180 135
4 άτοµο ως 12 ετών 195 240 175

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ

1η μέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
2η μέρα: Μπόροβετς - Σόφια
3η μέρα: Μπόροβετς - Φιλιππούπολη
4η μέρα: Μπόροβετς - Μονή Rila - Αθήνα

Γιορτές στην Ελλάδα
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ΜΠΑΝΣΚΟ
ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ ΣΤ ΙΣ  ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ !

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πλήρως ανακαινισμένο 
(2016), πολυτελέστατο ξενοδοχείο PREMIER LUXURY 
MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe στο Μπάνσκο 
Βουλγαρίας • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με γλέντι 24 Δεκεμβρίου στη θέση του 
δείπνου της ημέρας • Ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων του 
SPA, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για 
γεύμα και καφέ. Διέλευση των συνόρων και συνεχίζουμε για 
μία από τις ωραιότερες πόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. 
Βρίσκεται 100 περίπου χλμ από τα σύνορα, στους πρόποδες 
του όρους Πίριν. Το Αλπικό τοπίο συναρπάζει. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο πλήρως ανακαινισμένο (2016), υπερπολυτελές 
ξενοδοχείο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* 
Deluxe (μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD). 
Το βράδυ δείπνο μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο. 

2η μέρα: Ρίλα - Σαντάνσκι - Ρεβεγιόν!
Πρόγευμα από μπουφέ και πανέμορφη διαδρομή μέχρι το 
ιστορικό μοναστήρι της Ρίλα που θεωρείται το θρησκευτικό 
κέντρο της χώρας. Θα θαυμάσουμε ανεκτίμητα ιστορικά 
και πολιτιστικά μνημεία όπως τον Μεσαιωνικό Πύργο του 
Χρέλιο και τα ξυλόγλυπτα αριστουργήματα, το παρεκκλήσι 
της “Μεταμόρφωσης του Σωτήρος” κ.α. Συνεχίζουμε για τη 
λουτρόπολη του Σαντάνσκι, γνωστή για το όμορφο τοπίο αλλά 
και τις συμφέρουσες αγορές στον πεζόδρομό της. Χαλάρωση 
στις ανέσεις του ξενοδοχείου και το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν με 
πρόγραμμα, μουσική - διασκέδαση ως αργά! 

3η μέρα: Bansko το παραδοσιακό - γιορτές στα χιόνια & Spa! 
χρόνια Πολλά!!! Πρόγευμα από μπουφέ και ημέρα ελεύθερη 
στη διάθεση σας για να απολαύσετε τις πληθωρικές 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, το μοντέρνο κέντρο Spa 
αλλά και παιχνίδια στα χιόνια. Τα lift του χιονοδρομικού είναι 
“δύο βήματα” από τα ξενοδοχείο μας, (υπάρχει και δωρεάν 

μεταφορά σε τακτικά δρομολόγια) με πλήθος επιλογών στα 
χειμερινά σπορ. Το πεζοδρομημένο κέντρο του παραδοσιακού 
χωριού με την εκκλησία της Αγίας Τριάδος (του 1835), τα 
μαγαζιά και ταβερνάκια επίσης σε απόσταση περιπάτου. 
Ακόμα, απολαύστε ΔωΡΕΑΝ τις εγκαταστάσεις του SPA, όπως 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα και γυμναστήριο (στο 
Premier επιπλέον Χαμάμ και Teppidarium). Το βράδυ δείπνο 
μπουφέ. Για τη βραδινή σας διασκέδαση στο Bansko υπάρχουν 
αρκετές επιλογές από night clubs μέχρι και Casino! 

4η μέρα: Σόφια - ξενάγηση 
Πρόγευμα από μπουφέ και ολοήμερη εκδρομή στην πρωτεύουσα 
Σόφια (140 χλμ). Γνωριμία-ξενάγηση με τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη βυζαντινή 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου, το 
Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό του Alexander Nevski κ.α Χρόνος 
ελεύθερος για ψώνια στο κέντρο της πόλης και επιστροφή το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο μπουφέ. 

5η μέρα: Μπάνσκο - Αθήνα
Πρόγευμα από μπουφέ και αναχώρηση. Διέλευση των συνόρων 
και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημειώσεις:
 • Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα. 
• Δεν περιλαμβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. 

ΠΡΟΣΟχΗ: Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και παλαιού 
τύπου) απαραίτητα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή, 
Ρεβεγιόν 24/12

PREMIER LUXURY 
MOUNTAIN RESORT 
& SPA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

5 µέρες
22 - 26 ∆εκ.

4 µέρες
4 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο 410 492 359

3ο άτοµο 350 415 235

3ο άτοµο ως 5 ετών 140 150 110

3ο άτοµο 6 ως 11 ετών 265 325 255

Μονόκλινο 535 640 475

ΡΙΛΑ

PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT

PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT

PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT

PREMIER LUXURY SPA

Γιορτές στην Ελλάδα
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& σεργιάνι στα µονοπάτια των λιµνών...
ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 για την πανέμορφη πόλη 
της Καστοριάς μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά. 
Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές 
μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά, ηχηρά χαμόγελα 
ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη γιορτή. Τακτοποίηση 
στο πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON 
RESORT & SPA 5* Deluxe στην Καστοριά. Μπουφέ δείπνο. 

2η μέρα: Πρέσπες 
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική επίσκεψη στα 
φυσικά σύνορα της χώρας, την Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, 
τον Αγ. Γερμανό με τα περίφημα φασόλια Πρεσπών, 
κεφαλοχώρι της περιοχής και τον οικισμό Ψαράδες με 
αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής. Ο Εθνικός 
Δρυμός των Πρεσπών, με μοναδική και σπάνια πανίδα και 
χλωρίδα, είναι ακόμα ένα από τα πολλά πράγματα που έχει 
κανείς να θαυμάσει. Υπάρχει ένας πλούσιος πολιτισμός 
και μια ιδιαίτερα αξιόλογη πολιτιστική κίνηση όλο το χρόνο. 
Αξιόλογο είναι επίσης και το νησάκι Αγ. Αχίλλειος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο. 

3η μέρα: Σπήλαιο Καστοριάς - Ενυδρείο - Γνωριμία με την 
πόλη - Ραγκουτσάρια 
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στα νέα 
καμάρια της πόλης, το ‘’Σπήλαιο του Δράκου’’ και το υπέροχο 
ενυδρείο (το μεγαλύτερο γλυκού νερού των Βαλκανίων). Το 

κυριότερο όμως μέρος της ημέρας είναι αφιερωμένο στις 
εκδηλώσεις που γίνονται αυτές τις μέρες, στο σημαντικότερο 
έθιμο της Καστοριάς, το περίφημο καρναβάλι της που αρχίζει 
και ολοκληρώνεται στη γιορτή της Αγίας Δομηνίκης. Η ονομασία 
του έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, από την οποία μέσω της 
Ρώμης και του Βυζαντίου έφτασε στις μέρες μας. Τρία είναι τα 
χαρακτηριστικά της: οι μεταμφιέσεις (απαραίτητη η μάσκα), η 
μουσική και το φαγοπότι! Παράλληλα θα έχουμε τη ευκαιρία 
να δούμε την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια 
(όπου καταλήγουν τα μπουλούκια μετά την παρέλαση για ένα 
ξέφρενο γλέντι) τα αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας 
άλλης εποχής, το Μοναστήρι της Μαυριώτισσας στην άκρη της 
πόλης και τη Λίμνη Ορεστιάδα, πηγή ζωής για την περιοχή. 
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας και μπουφέ δείπνο. 

4η μέρα: νυμφαίο - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα. Σήμερα θα κατευθυνθούμε πάνω από 
τον κάμπο του Αμυνταίου, σε ένα πλάτωμα (1360μ.) του 
όρους Βίτσι, κρυμμένο από το ανθρώπινο μάτι και τους 
σκληρούς βοριάδες της Μακεδονίας, για να φτάσουμε στο 
βλάχικο αρχοντοχώρι Νυμφαίο (καιρού επιτρέποντος), που 
παλιά ονομαζόταν Νέβεσκα, με τα πετρόχτιστα αρχοντικά. 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Σημειώσεις: • Σε περίπτωση παγετού, αν η ανάβαση στο 
Νυμφαίο δεν θα είναι εφικτή, η επιστροφή θα γίνει Παναγία 
Μικρόκαστρου - Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* Deluxe στην 
Καστοριά, απέναντι από την Λίμνη • Μπουφέ πρωινό και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ποτό υποδοχής κατά 
την άφιξη του γκρουπ και φρούτα στα δωμάτια • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 
ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή 
& διαµονή στο Limneon Crystal

LIMNEON RESORT & SPA
4 µέρες

6 - 9 Iανουαρίου

∆ίκλινο 249

3ο άτοµο 210

3o άτοµο 4 έως 12 ετών 170

Μονόκλινο 340

Το πιο κεφάτο καρναβάλι του χειµώνα. Οι µπάντες των χάλκινων πληµµυρίζουν µε ήχους την 

πόλη και όλοι γιορτάζουν στους δρόµους. Μία εµπειρία που αξίζει να ζήσετε!

LIMNEON RESORT & SPA

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΑ

ΡΑΓΚΟΥΤΣΑΡΙΑ

Γιορτές στην Ελλάδα



31

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ...
ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ - ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - (ΝΕΟ) ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΤΟΛΤΣΟ

Με διαµονή στο φηµισµένο
LIMNEON RESORT & SPA 5* Deluxe

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 για την πανέμορφη πόλη της 
Καστοριάς, μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά. Καμινάδες που 
στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα 
αρχοντικά, ηχηρά χαμόγελα ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη 
γιορτή. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο 
LIMNEON RESORT & SPA 5* Deluxe στην Καστοριά. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Κέρινα Ομοιώματα Μαυροχωρίου - νέο Ενυδρείο νέο 
Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του δράκου” - Πόλη (ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το εντυπωσιακό “Μουσείο 
Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας”, που δημιούργησε 
στο Μαυροχώρι Καστοριάς ο γνωστός δάσκαλος και ταλαντούχος 
καλλιτέχνης κ. Δημήτρης Παναγιωτίδης. Ακολουθούν τα δύο νέα 
καμάρια της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, το υπέροχο 
Ενυδρείο, το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων 
σε ένα διώροφο κτίριο 450 τετραγωνικών μέτρων που υπόσχεται να 
χαρίσει μοναδικές στιγμές στους φυσιολάτρες καθώς και το Σπήλαιο 
Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Αργότερα θα δούμε την Παναγία 
τη Μαυριώτισσα και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περίπατο στον 
παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα στο Ντολτσό, η παλιά πόλη με 
τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν 
την ακμή μιας άλλης εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
Εορταστικό δείπνο / Ρεβεγιόν σε μπουφέ με λαχταριστές λιχουδιές. 
Ατμόσφαιρα γιορτινή με εξαιρετικές live ερμηνείες.
3η μέρα: νυμφαίο
Χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές 

του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον διατηρητέο παραδοσιακό 
οικισμό και ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για το 
οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας και ένα από τα 
10 ωραιότερα της Ευρώπης. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική επίσκεψη στα φυσικά 
σύνορα της χώρας, τη Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τον Αγ. Γερμανό 
με τα περίφημα φασόλια Πρεσπών, κεφαλοχώρι της περιοχής και τον 
οικισμό Ψαράδες με αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής. Ο 
Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με μοναδική και σπάνια πανίδα και 
χλωρίδα, είναι ακόμα ένα από τα πολλά πράγματα που έχει κανείς να 
θαυμάσει και βέβαια ένα πλούσιο πολιτισμό και μια ιδιαίτερα αξιόλογη 
πολιτιστική κίνηση όλο το χρόνο καθώς και το νησάκι Αγ. Αχίλλειος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
5η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, 7 χλμ. από την 
Καστοριά, όπου ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός 
του 5000 π.Χ. (έξοδα ατομικά). Από τον Οικισμό θα δούμε την πιστή 
αναπαράσταση των συνηθειών και του τρόπου ζωής του νεολιθικού 
ανθρώπου, ως κυνηγού για την αναζήτηση τροφής, με εξοπλισμό του 
ένα μυτερό ακόντιο, ένα ξύλινο τσεκούρι και μια δερμάτινη σφεντόνα 
με πήλινα βλήματα. Πορεία επιστροφής για την Αθήνα, με ενδιάμεσες 
στάσεις. 
Σημείωση: • Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στο 
Λιμναίο Οικισμό και η επιστροφή γίνεται Νυμφαίο - Αθήνα.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή, Ρεβεγιόν µε 
ζωντανή µουσική & διαµονή στο Limneon Crystal

LIMNEON 
RESORT
& SPA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5 µέρες

23-27/12
4 µέρες

30/12-2/1
5 µέρες

30/12-3/1
4 µέρες
3 -6/1

∆ίκλινο 365 295 365 255

3ο άτοµο 310 250 310 210

3o άτ. 4 έως 12 ετ. 265 220 265 170

Μονόκλινο 525 420 525 330

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)

LIMNEON RESORT 
& SPA

Με πρωινό & ρεβεγιόν
24 ή 31/12

Με ηµιδιατροφή/ ρεβεγιόν 
24 ή 31/12

4 µέρες /3νύχτες 4 µέρες /3νύχτες
∆ίκλινο Θέα Κήπο 246 275
∆ίκλινο Θέα λίµνη 268 313
3o άτοµο 60 60
3o άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Junior Suite * 655 775
Luxury Suite * 745 799
Superior Suite ** 1070 1192

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 
(5* DeLuxe) στην Καστοριά • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή), η οποία συμπεριλαμβάνει το Εορταστικό δείπνο / Ρεβεγιόν σε 
μπουφέ στις 24 & 31 Δεκ., με συνοδεία ζωντανής μουσικής • Ποτό υποδοχής 
κατά την άφιξη του γκρουπ • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

* Συνολική τιμή δωματίου έως 3 άτομα. - ** Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ LIMNEON

• Καλωσόρισµα στο ξενοδοχείο µε welcome cocktail και σοκολατένιες λιχουδιές.
• Υποδοχή στο δωµάτιο µε παραδοσιακά γλυκίσµατα.

• Καθηµερινά πλούσιο πρωινό µπουφέ αµερικάνικου τύπου στο εστιατόριο ¨Ορίζοντες¨
µε θέα την λίµνη της Καστοριάς.

• 24 & 31 ∆εκεµβρίου εορταστικό δείπνο σε µπουφέ µε ζωντανή µουσική
(σε αντικατάσταση της ηµιδιατροφής εκείνης της ηµέρας).

• Μεγάλες εκπλήξεις από τον Αϊ Βασίλη για τους µικρούς µας φίλους.
• ∆ηµιουργικό πρόγραµµα απασχόλησης για τους µικρούς µας φίλους.

LIMNEON RESORT & SPA

Γιορτές στην Ελλάδα
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ΤΗΕ MET HOTEL 5* DELUXE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κοντά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο της πόλης, 
το The Met Hotel (Member of Design Hotels) προσφέρει εξαιρετική άνεση και άφθονες 
παροχές σε όσους επισκέπτονται την πόλη είτε για εργασία, είτε για αναψυχή.
Αυτό το σύγχρονο ξενοδοχείο διαθέτει 212 δωμάτια και σουίτες, 13 αίθουσες 
συνεδριάσεων, γκουρμέ εστιατόρια, ατμοσφαιρικά μπαρ, θαυμάσιο spa και άλλες 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που εξασφαλίζουν μια αξέχαστη διαμονή. Μοντέρνο 
ντεκόρ, άψογη εξυπηρέτηση και προσωπική φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια, μια 
εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και διαχρονική κομψότητα.
Οι πελάτες μας θα έχουν ΔωΡΕΑΝ το υπόγειο πάρκινγκ του ξενοδοχείου. Δωρεάν 
shuttle bus προς/από πλατεία Αριστοτέλους κάθε μία ώρα (μέχρι 11 μμ/τελευταία 
επιστροφή). Δωρεάν χρήση του Spa (εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi, χαμάμ, 
γυμναστήριο). Έκπτωση 20% στις θεραπείες του Spa.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ... MANESSIS Style!

* 3ο / 4ο άτομο έως 10 ετών σε πτυσσόμενη κλίνη.
** 3ο άτομο έως 10 ετών στο κρεβάτι των γονέων του.
δωρεάν παροχές Grand Hotel Palace: Wi-fi, υπηρεσία Shuttle bus προς το κέντρο 
της πόλης σε τακτικά δρομολόγια.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδροµές) µε ΠΡΩΙΝΟ

MAKEDONIA
PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρ./ 3 νύχ. 5 µέρ./ 4 νύχ. 4 µέρ./3 νύχ. 5 µέρ./4 νύχ.

∆ίκλινο θέα πόλη 242 319 269 354
∆ίκλινο θέα θάλασσα 260 342 285 375
3ο άτοµο 100 125 100 125
3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 7-12 ετών 60 80 60 80
Μονόκλινο θέα πόλη 425 560 470 620
Μονόκλινο θέα θάλ. 460 605 505 665

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

MEDITERRANEAN 
PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρ./ 3 νύχ. 5 µέρ./ 4 νύχ. 4 µέρ./3 νύχ. 5 µέρ./4 νύχ.

∆ίκλινο 199 240 285 339
3ο άτοµο 95 120 105 120
3o & 4ο άτ. 3 ως 12 ετ. 60 75 65 80
Μονόκλινο 335 405 475 540
Jr.Suite δίχωρη ** 698 910 850 1040

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή (μενού 3 πιάτων): € 30 το άτομο.
Χρέωση ρεβεγιόν κατ' άτομο: 24 Δεκ. € 90, 31Δεκ. € 140. Παιδιά: 50%.

* Στη θέση του δείπνου της ημέρας με ζωντανή μουσική και Dj.

* Στην περίπτωση 4ου ατόμου, αυτό κοιμάται μαζί με το 3ο σε ημίδιπλο καναπέ-κρεβάτι 
(Δωμάτιο με θέα πόλη)  ** Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα (2+2 παιδιά) όπου τα δύο 
παιδιά κοιμούνται σε ημίδιπλο καναπέ κρεβάτι (θέα λιμάνι & Λαδάδικα).  Επιβάρυνση μόνο 
για δίκλινο θέα θάλασσα (δεν διατίθενται τρίκλινα) : € 15 το δωμάτιο τη βραδιά. 

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή/ ∆ΩΡΟ το ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική*

ΤΗΕ MET HOTEL 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

∆ίκλινο Superior 219 285 285 369

3ο άτοµο 125 160 135 175

3o άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο Superior 395 515 515 675

MAKEDONIA PALACE
5* DELUXE

MEDITERRANEAN PALACE 
5* LUX

Πλήρως ανακαινισμένο (2017). Ένα από τα πλέον αυθεντικά σημεία της πόλης 
και σημείο αναφοράς της. Φρέσκο και ζεστό στη φιλοξενία του, προσφέρει στα 283 
δωμάτια και σουίτες του μια πλήρη σειρά υπηρεσιών 5 αστέρων. Σε μοναδική θέση, 
δίπλα στο κέντρο της πόλης, το MAKEDONIA PALACE σας υποδέχεται ανανεωμένο. 
Την εμπειρία διαμονής πλαισιώνουν μια σειρά από μοναδικές παροχές. Το ανανεωμένο 
εστιατόριο “Συμπόσιο”, δίπλα στη θάλασσα. Το εστιατόριο “Thymare”, με επιλεγμένες 
γεύσεις που ο επισκέπτης μπορεί ν’ απολαύσει στο σαλόνι ή τον υπαίθριο χώρο του. 
Aκόμα, κοσμηματοπωλείο, καταστήματα δώρων, ιδιωτικό - φυλασσόμενο parking, 
χώρος άθλησης & fitness και πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες επαγγελματικών και 
κοινωνικών εκδηλώσεων.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ποτά και µουσική

GRAND HOTEL 
PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρ./ 3 νύχ. 5 µέρ./ 4 νύχ. 4 µέρ./3 νύχ. 5 µέρ./4 νύχ.

∆ίκλινο Deluxe 159 207 199 265
3ο άτοµο 120 155 120 155
3ο άτοµο έως 10 ετ. * 65 85 65 85
3ο άτοµο έως 10 ετ. ** ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 10 ετ. * 65 85 65 85
Μονόκλινο 259 340 350 460

GRAND HOTEL
PALACE 5* LUX
Στην δυτική είσοδο της πόλης επί της Μοναστηρίου, μόλις 10 λεπτά με αυτοκίνητο από 
το κέντρο, προσφέρει ζεστή φιλοξενία και αριστοκρατική ατμόσφαιρα συνδυάζοντας 
τη νεοκλασική κομψότητα με την άνεση, την κοσμοπολίτικη αύρα και την πολύτιμη 
αίσθηση γαλήνης. Διαθέτει 261 δωμάτια και σουίτες, βραβευμένο εστιατόριο, δωρεάν 
wifi, δωρεάν πουλμανάκι προς και από το κέντρο της πόλης σε τακτικά δρομολόγια, 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα και χώρο μασάζ. 
Ακόμα διαθέτει πολλές αίθουσες εκδηλώσεων, εσωτερικό φυλασσόμενο πάρκινγκ (με 
χρέωση) αλλά και υπαίθριο χώρο ελεύθερης στάθμευσης στον περιβάλλοντα χώρο.

Με προσιτή πολυτέλεια, υψηλά standards άνεσης, προσεγμένο 
service & αρχοντική διακόσμηση εμπνευσμένη από την αριστοκρατική 
ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης του ’30, το MEDITERRANEAN PALACE 
στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σας υποδέχεται γιορτινό, με υπέροχη 
θέα στο Θερμαϊκό κόλπο! Για την άνεση και ευχάριστη διαμονή σας 
θα βρείτε 111 δωμάτια, με εσωτερική πόρτα κατάλληλα για οικογένειες, 
δωμάτια εξοπλισμένα για άτομα με κινητικές δυσκολίες. ΣΗΜΑνΤΙΚΟ: Στις 25/12 και 01/1, το περιλαμβανόμενο φαγητό είναι μεσημεριανό 

γεύμα (Brunch Buffet 13.00 - 16.00)

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ ΤΩΝ 2 ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: 
Τη νέα παραγωγή του ΚΘΒΕ στο έργο - σταθµό της νεοελληνικής δραµατουργίας “Η Αυλή των Θαυµάτων” του 
Ιάκωβου Καµπανέλη, στον απόλυτο πολιτιστικό χώρο της συµπρωτεύουσας (σκηνή Σωκράτης Καραντινός) της Μονής 
Λαζαριστών. Σκηνοθετηµένο από τον Κώστα Τσιάνο και µε µουσική επένδυση από τον ∆ιονύση Τσακνή! Στο ρόλο της 
Αννετώς η Σοφία Καλεµκερίδου και του Ιορδάνη ο ∆ηµήτρης Κολοβός.

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ: 
Το Πρωτοχρονιάτικο κονσέρτο της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσ/νίκης (1 Ιαν. 
/ 19:00). Το ιδανικό ξεκίνηµα για µία Καλή Χρονιά, σε µία απολαυστική βραδιά οπερέτας µε “Μυστικά ραντεβού και 
κρυφά τετ α τετ”. Ελάτε να απολαύσουµε παραµυθένιες νύχτες και µαγευτικά όνειρα αγαπηµένων πρωταγωνιστών της 
ελληνικής οπερέτας, µε χιούµορ, ερωτισµό, καυστικό σχόλιο και γκροτέσκο χαρακτήρα, αλλά και µοναδική κοµψότητα 
και γλυκιά νοσταλγία!
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1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30. Πρώτη μας επίσκεψη στο Λιτόχωρο, στους πρόποδες 
του Ολύμπου. Λευκά πεύκα και καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής και 
ήχοι ορεινής φύσης θα μας μαγέψουν. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη και εγκατάσταση στο 
πολυτελές ξενοδοχείο της επιλογής σας. Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις του! 
Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: νάουσα - Καϊμακτσαλάν - Reveillon!
Πλούσιο πρόγευμα. Η μέρα μας ξεκινάει με την ήρεμη πόλη της Νάουσας, όπου θα 
επισκεφθούμε το σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο της σχολής Αριστοτέλους (έξοδα ατομικά) 
εκεί που ο μέγιστος φιλόσοφος δίδαξε το μεγαλείο της κλασσικής Ελληνικής σκέψης. 
Διερχόμεθα από την  Έδεσσα και καταλήγουμε στον παραδοσιακό οικισμό Παλαιός 
Άγιος Αθανάσιος στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν που χτίστηκε στα τέλη του 15ου 
αιώνα και αναπαλαιώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990. Επιστροφή και το βράδυ, δείπνο-
ρεβεγιόν με πλούσια γιορτινά εδέσματα, μουσική, χορό, διασκέδαση!
3η μέρα: Σαντάνσκι (Μελένικο) Βουλγαρία - χριστούγεννα στη Μονή Λαζαριστών 
/ Πρωτοχρονιάτικο κονσέρτο!
Μπουφέ πρωινό και αναχωρούμε για Προμαχώνα (διαβατήριο ή καινούργια ταυτότητα 
απαραίτητα). Διατυπώσεις και σε μισή ώρα από τα σύνορα βρίσκεται το Σαντάνσκι. 
Λουτρόπολη με ιαματικές πηγές και εμπορικό κέντρο. Χρόνος για αφορολόγητες αγορές 
ενδυμάτων και περιπάτους στον πεζόδρομο της πόλης. Από εδώ συνεχίζουμε για το 
Μέλνικ, το Βυζαντινό Μελένικο όπου θα δούμε τα πετρόχτιστα αρχοντικά του 19ου αι. και 
τις αργιλώδεις πυραμίδες (βράχοι), πρωτότυπο φυσικό φαινόμενο που περιβάλλουν το 
χωριό. Εδώ μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το φημισμένο κόκκινο κρασί της περιοχής. 
Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. Δείπνο νωρίς και στις 19:00 θα απολαύσουμε το έργο 
- σταθμό του Ιάκωβου Καμπανέλη “Η Αυλή των Θαυμάτων” στη Μονή Λαζαριστών. 
Την Πρωτοχρονιά, επίσης στις 19:00, θα παρακολουθήσουμε το Πρωτοχρονιάτικο 
κονσέρτο Ελληνικής οπερέτας “Μυστικά ραντεβού και κρυφά τετ α τετ” της Κρατικής 
Συμφωνικής Ορχήστρας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης!  
4η μέρα: Μονή Εικοσιφοίνισσας (Παγγαίο) - Καβάλα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για να επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα 
και ωραιότερα μοναστήρια της Ελλάδας, την ιστορική Μονή της Εικοσιφοίνισσας 
στους πρόποδες του Παγγαίου. Συνεχίζουμε για τη πόλη της Καβάλας, όπου θα δούμε 
το Μικρό Δημαρχείο που κτίσθηκε το 19ο αι., λίγο πιο κάτω η Δημοτική Βιβλιοθήκη και 
ψηλότερα είναι χτισμένος ο μεγαλοπρεπέστατος Ιερός Ναός του Αγίου Παύλου, που 
όσο μεγάλη είναι η εξωτερική του ομορφιά, άλλη τόσο είναι και η εσωτερική του, στην 
οποία συμβάλουν οι αγιογραφίες της Αναγέννησης που ζωγραφίζουν περίτεχνα μοναχοί 
του Αγίου Όρους. Φωτάκια στα μαγαζιά και στα στενοσόκακα, γλυκές μυρωδιές κλίμα 
απόλυτα εναρμονισμένο με τις άγιες ημέρες. Επιστροφή και δείπνο. 
5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Άνω πόλη - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας με την πόλη της Θεσ/
νίκης. Προσκύνημα στον πολιούχο Αγ.Δημήτριο, αναμνηστικές φωτογραφίες έξω από 
τον Λευκό Πύργο, διαδρομή προς Έκθεση, Ροτόντα κ.α. για να καταλήξουμε στην Άνω 
πόλη με τα φημισμένα κάστρα και την πανοραμική θέα! Αποχαιρετούμε τη “Νύμφη του 
Θερμαϊκού” και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Το 4ημερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στην Καβάλα - Μονή 
Εικοσιφοίνισσας.

Λαµπερή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Κερκίνη
Καϊµακτσαλάν 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Σαντάνσκι
ΑΜΦΙΠΟΛΗ - Υ∆ΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ - ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση στις 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για 
το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύμπου. Χρόνος 
για γεύμα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την γεμάτη 
ευωδίες πλακόστρωτη πλατεία. Συνεχίζουμε για τη Θεσ/νίκη, 
και εγκατάσταση στο πολυτελές ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις του! Το βράδυ δείπνο. 
2η μέρα: Αμφίπολη - Πρώτη Σερρών - Σέρρες - Reveillon!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Μέσω ξεκούραστης διαδρομής 
στην Εγνατία Οδό θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Αμφίπολης (έξοδα ατομικά) και από απόσταση τον Τύμβο 
της Αμφίπολης (Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν 
οι αρχές να πλησιάσουμε. Αργότερα, διερχόμεθα από το 
παραδοσιακό χωριό Πρώτη, όπου χρόνος για καφέ και για 
όσους επιθυμούν επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή. Ακολουθεί επίσκεψη στην όμορφη πόλη των 
Σερρών. Επιστροφή στη Θεσ/νίκη και ξεκούραση. Το βράδυ, 
δείπνο-ρεβεγιόν με πλούσια γιορτινά εδέσματα, μουσική, 
χορό, διασκέδαση!
3η μέρα: Λαμπερή Θεσσαλονίκη - χριστούγεννα στη Μονή 
Λαζαριστών / Πρωτοχρονιάτικο κονσέρτο!
χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο γιορτινό μπουφέ πρόγευμα 
και περιήγηση στους υπέροχα στολισμένους δρόμους της 
συμπρωτεύουσας και τα σημεία αναφοράς της. Λευκός Πύργος, 
Αγία Σοφία, Ροτόντα, Καμάρα, Άγιος Δημήτριος είναι μερικά από 
αυτά. Χρόνος ελεύθερος στο υπέροχο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
για να χαρούμε με τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην Πλατεία 
Αριστοτέλους και την Τσιμισκή. Σας προτείνουμε επίσης τον 

“Αστερόκοσμο” στον χώρο της ΔΕΘ (έξοδα ατομικά) όπου σας 
περιμένουν οι πιο γιορτινές εκπλήξεις της πόλης! Επιστροφή 
και ξεκούραση. Δείπνο νωρίς και στις 19:00 θα απολαύσουμε 
το έργο - σταθμό του Ιάκωβου Καμπανέλη “Η Αυλή των 
Θαυμάτων” στη Μονή Λαζαριστών. Την Πρωτοχρονιά, επίσης 
στις 19:00, θα παρακολουθήσουμε το Πρωτοχρονιάτικο 
κονσέρτο Ελληνικής οπερέτας “Μυστικά ραντεβού και κρυφά 
τετ α τετ” της Κρατικής Συμφωνικής Ορχήστρας στο Μέγαρο 
Μουσικής Θεσσαλονίκης!  
4η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στην ιστορική γραμμή 
οχυρών Μεταξά - Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη διαδρομή προς 
Προμαχώνα - Ρούπελ. Ξενάγηση στο Στρατιωτικό Μουσείο 
με τα πολλά κειμήλια από την περιοχή και σε τμήμα των 
Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη λίμνη της Κερκίνης, έναν από τους 
σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, με σπάνια είδη 
χλωρίδας και πανίδας. Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και 
χρόνος για γεύμα στην τοπική χαρακτηριστική ταβέρνα. Για 
όσους επιθυμούν, βαρκάδα κοντά στις όχθες (έξοδα ατομικά). 
Επιστροφή και το βράδυ δείπνο. 
5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Άνω πόλη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ολοκληρώνουμε τις εικόνες μας 
από τη “Νύμφη του Θερμαϊκού” με ανάβαση στην Άνω πόλη με 
τα φημισμένα κάστρα, την πανοραμική θέα και την Ιερά Μονή 
Βλατάδων. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Σημείωση: Το 4ημερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρο-
μή στο Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη.

Περιλαμβάνονται (& για τις 2 εκδρομές Θεσσαλονίκης):
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές MAKEDONIA PALACE 5* Lux ή στο THE MET HOTEL 5* Lux ή στο 
MEDITERRANEAN PALACE 5* Lux ή στο GRAND HOTEL PALACE 5* Lux 
• Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με γλέντι 
από DJ στις 24 & 31 Δεκ. στη θέση του δείπνου της ημέρας (στο Makedonia 
Palace προαιρετικά με επιβάρυνση) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Γενικές σημειώσεις: • Δεν περιλαμβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους 
επισκέψεων. • Η σειρά των τοπικών εκδρομών μπορεί να αλλάξει.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή/ 
∆ΩΡΟ το ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική*

ΤΗΕ MET 
HOTEL 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες
23-26 ∆εκ.

5 µέρες
23 -27 ∆εκ.

4 µέρες
30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες
30 ∆εκ -3 Ιαν.

∆ίκλινο Superior 315 399 375 479

3ο άτοµο 219 275 237 295

3o άτοµο ως 12 ετών 110 135 110 135

Μονόκλινο Superior 485 625 605 775

*  Στην περίπτωση 4ου ατόμου, αυτό κοιμάται μαζί με το 3ο σε ημίδιπλο 
καναπέ-κρεβάτι (Δωμάτιο με θέα πόλη).  ** Συνολική τιμή δωματίου 
μέχρι 4 άτομα (2+2 παιδιά) όπου τα δύο παιδιά κοιμούνται σε ημίδιπλο 
καναπέ κρεβάτι (θέα λιμάνι & Λαδάδικα).  Επιβάρυνση μόνο για δίκλινο 
θέα θάλασσα (δεν διατίθενται τρίκλινα) : € 15 το δωμάτιο τη βραδιά. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε  πούλµαν µε ηµιδιατροφή/ 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

MEDITERRANEAN 
PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.

4 µέρες
30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες
30 ∆εκ.-3 Ιαν.

∆ίκλινο 298 358 375 445
3ο άτοµο 185 235 195 229
3o & 4ο άτ 3 ως 12 ετών 140 194 140 168
Μονόκλινο 435 525 560 655
Jr.Suite δίχωρη ** 1051 1334 1168 1476

* 3ο / 4ο άτομο έως 10 ετών σε πτυσσόμενη κλίνη.
** 3ο άτομο έως 10 ετών στο κρεβάτι των γονέων του.
δωρεάν παροχές Grand Hotel Palace: Wi-fi, υπηρεσία Shuttle bus 
προς το κέντρο της πόλης σε τακτικά δρομολόγια.

Τιµή κατ’ άτοµο µε  πούλµαν µε ηµιδιατροφή/ 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ποτά και µουσική

GRAND HOTEL 
PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.

4 µέρες
30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες
30 ∆εκ.-3 Ιαν.

∆ίκλινο Deluxe 259 326 299 379
3ο άτοµο 220 275 220 275
3ο άτοµο έως 10 ετών * 170 210 170 210
3ο άτοµο έως 10 ετών ** 110 135 110 135
4ο άτοµο έως 10 ετών * 170 210 170 210
Μονόκλινο 360 460 440 565

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή

MAKEDONIA
PALACE 5*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
5 µέρες

23 - 27 ∆εκ.
4 µέρες

30 ∆εκ.-2 Ιαν.
5 µέρες

30 ∆εκ.-3 Ιαν.
∆ίκλινο θέα πόλη 425 545 452 579
∆ίκλινο θέα θάλασσα 445 567 470 605
3ο άτοµο 285 355 280 355
3ο άτοµο ως 6 ετών 120 150 120 150
3ο άτοµο 7-12 ετών 250 310 250 310
Μονόκλινο θέα πόλη 600 780 650 845
Μονόκλινο θέα θάλ. 635 825 685 890
Επιβάρυνση ρεβεγιόν κατ' άτομο: 24 Δεκ. € 65, 31 Δεκ. € 115. Παιδιά: 50%

ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

* Στη θέση του δείπνου της ημέρας
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Exclusive family winter holidays 

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΠΙΕΡΙΑ
MEDITERRANEAN  VILLAGE 5* LUX

Στη σκιά του μυθικού Ολύμπου, πάνω στο κύμα της Παραλίας του Θερμαϊκού κόλπου από την πλευρά 
της Πιερίας, το MEDITERRANEAN VILLAGE, είναι ένα υπερσύχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε 
αστέρων, ανοικτό όλο το χρόνο. Ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, με υψηλό επίπεδο ποιότητας υπηρεσιών 
και άριστη φιλοξενία, σε μια περιοχή προικισμένη από τη φύση, που συνδυάζει αρμονικά βουνό και 

θάλασσα. Μόλις 7 χιλ από την Κατερίνη.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Ρεβεγιόν αντί του δείπνου της ημιδιατροφής στις 24/12 

με ζωντανή μουσική και 31/12 με Dj.

• Ποτό υποδοχής στο lobby του ξενοδοχείου 
και παραδοσιακά γλυκά στα δωμάτια.

• Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου, σάουνας, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 
στο χώρο του spa (είσοδος σε άτομα από 16 ετών και πάνω).

• Χώρος απασχόλησης και προβολή παιδικών ταινιών 
για τους μικρούς μας φίλους.

δΙΑΜΟνΗ: Δίκλινο standard 26 τμ.: Ευρύχωρο, διαθέτει ένα διπλό κρεβάτι και ένα καναπέ για τρίτο 
άτομο. Superior 30 τμ.: Πολύ άνετο, διαθέτει ένα διπλό κρεβάτι και δύο καναπέδες για παιδιά. Suites 
52 τμ.: Super lux επιπλωμένη σουίτα, με μοντέρνα γραμμή. Ξεχωριστή κρεβατοκάμαρα, λουξ μπάνιο 
και ξεχωριστό ντους, μπουρνούζι και παντόφλες, ευρύχωρο μπαλκόνι ή ταράτσα με ξαπλώστρες. 
Suite VIP Maisonete 90 τμ.: Ξεχωριστή μεζονέτα χωρητικότητας 6 ατόμων, με ιδιωτική πισίνα, με δύο 
κρεβατοκάμαρες, δύο μπάνια σε δύο ορόφους, με μεγάλο σαλόνι, με πολύ μεγάλη ιδιωτική ταράτσα με 
ξαπλώστρες. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν θέα στη θάλασσα και διαθέτουν: κλιματισμό, τηλεόραση 
LCD, πρόσβαση στο Internet, mini bar, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, παντόφλες, τηλέφωνο στο μπάνιο, 
πολυτελή amenities μπάνιου, στεγνωτήρα μαλλιών, μεγεθυντικό καθρέφτη στο μπάνιο. Δωμάτια για μη 
καπνίζοντες & δωμάτια /εγκαταστάσεις για ΑμεΑ.

EXCLUSIVE 
F A M I L LY 
W I N T E R 
H O L I D AY S

ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜωΝ

SPA
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Με πολυτέλεια & απολαυστικά Spa !!!

Η ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

τόσο πλουσιοπάροχα, θα κατευθυνθούμε στις θαυμάσιες εξοχές της. 
Χρόνος για γεύμα στο ‘Αλσος του Αγίου Νικολάου που κάτω από τα 
αιωνόβια πλατάνια κρύβει τις πηγές του ποταμού της Αραπίτσας. 
Θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στην Έδεσσα και θα 
φωτογραφηθούμε στον μεγάλο Καταρράκτη “Κάρανο”. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Λουτρά Λαγκαδά - Θεσσαλονίκη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για τα Ιαματικά Λουτρά 
Λαγκαδά, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα υδροθεραπευτικά 
συγκροτήματα, κόσμημα για τον Ελληνικό θερμαλισμό (έξοδα ατομικά). 
Οι πρώτες εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας εδώ, χρονολογούνται από 
το 900 μ.Χ. και φέρονται να κατασκευάσθηκαν από τον στρατιωτικό 
γιατρό του Βυζαντίου Ιουστινιανό. Σήμερα σώζονται και βρίσκονται σε 
χρήση δύο βυζαντινές δεξαμενές του 900 και του 1400 μ.Χ. καθώς και ο 
“θαυμάσιος μαρμάρινος ομαδικός λουτήρας”. Φυσικά λειτουργούν και 
σύγχρονες εγκαταστάσεις με πλήθος ατομικών και ομαδικών χώρων. 
Το νερό, έρχεται μέσα από τη γη, αλλά και μέσα από την ιστορία για 

να γεφυρώσει διαφορές και να αποκαταστήσει την ισορροπία ανάμεσα 
στο πνεύμα και το σώμα. Το μεσημέρι θα πάρουμε μία “γεύση” από την 
Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια του υπέροχου ιστορικού 
και εμπορικού κέντρου της με τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Επιστροφή και 
το βράδυ μπουφέ δείπνο.
5η μέρα: Όλυμπος - Άγ. διονύσιος - Λιτόχωρο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και φυσιολατρική εκδρομή στους πρόποδες 
του Ολύμπου. Επίσκεψη στη Νέα Μονή του Αγ.Διονυσίου με κατάνυξη 
και καιρού επιτρέποντος θα συνεχίσουμε μέχρι το πρώτο καταφύγιο 
(θέση Πριόνια). Νωρίς το μεσημέρι μας βρίσκει στο γραφικό Λιτόχωρο. 
Χρόνος για περίπατο και γεύμα γύρω από τη γεμάτη ευωδιές και 
γιορτινά στολισμένη πλακόστρωτη πλατεία. Επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα 
της 4ης ημέρας.

δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή, 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

MEDITERRANEAN  
VILLAGE

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
5 µέρες

23 - 27 ∆εκ.
4 µέρες

30 ∆εκ.-2 Ιαν.
5 µέρες

30 ∆εκ.-3 Ιαν.
∆ίκλινο 255 305 310 372

∆ίκλινο Superior 272 328 325 397

3o άτοµο 219 262 260 315

3ο άτοµο έως 14 ετών 95 115 95 110

4ο άτοµο έως 7 ετών * 95 115 95 110

4ο άτ. 8 - 14 ετών * 185 220 210 260

Μονόκλινο 319 369 395 475

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή, ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

MEDITERRANEAN 
VILLAGE

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ.

∆ίκλινο 169 199 234 272

∆ίκλινο Superior 189 225 248 299

3o άτοµο 132 157 170 210

3ο άτ. έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. έως 7 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο 8 - 14 ετών * 97 118 130 160

Μονόκλινο 238 267 315 370

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. • Διαμονή στο εντυπωσιακό και πολυτελές 
MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* Lux (Παραλία Πιερίας) • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με γλέντι και ζωντανή μουσική στις 24 Δεκεμβρίου και με Dj στις 31 Δεκεμβρίου, στη θέση του δείπνου της 
ημέρας • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας, χαμάμ και σάουνας στα άτομα άνω των 16 ετών • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Παλαιός Παντελεήμων - Πιερία
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 08:00 για Πιερία με ενδιάμεσες 
στάσεις. Επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό του Παλαιού 
Παντελεήμονα, με τα πέτρινα σπίτια και τους δρόμους, που έχει 
αναπαλαιωθεί, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο και το Αιγαίο 
Πέλαγος. Δοκιμάστε το τσίπουρο της περιοχής και επισκεφθείτε τα 
καταστήματα λαϊκής τέχνης. Εγκατάσταση στο εντυπωσιακό και 
πολυτελές MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* Lux. Το 
βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: δίον - Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Ρεβεγιόν
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το ανακαινισμένο 
Μουσείο του Δίον (έξοδα ατομικά), όπου να παρακολουθήσουμε 
την ολιγόλεπτη ταινία για έναν από τους πιο σημαντικούς χώρους 
της Μακεδονίας. Ακολουθεί το εντυπωσιακό Μουσείο της Βεργίνας, 
χτισμένο εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, δηλαδή κάτω 
από τον μεγάλο τύμβο (έξοδα ατομικά). Θα θαυμάσουμε πλήθος από 
ευρήματα ανεκτίμητης αξίας και μοναδικής τέχνης με προεξέχουσα την 
χρυσή λάρνακα του Φιλίππου με το άστρο της Βεργίνας και το στεφάνι 
μυρτιάς της Μήδας. Ανηφορίζουμε (καιρού επιτρέποντος) στις πλαγιές 
του Βερμίου για προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας 
Σουμελά που κατά την παράδοση φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς 
και φυλάσσεται στην ομώνυμη Μονή που χτίστηκε το 1951 από 
πρόσφυγες του Πόντου. Επιστροφή και το βράδυ, μπουφέ δείπνο 
Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική (24/12) ή  Dj (31/12) και γλέντι με 
χορό και τραγούδι.
3η μέρα: χιονογιορτές! Τρία-Πέντε Πηγάδια - νάουσα - Έδεσσα & 
Βήμα Απ.Παύλου
χρόνια Πολλά!!! Πρόγευμα μπουφέ και η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη 
το “Βήμα” του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια. Εδώ, ο Απόστολος των 
Εθνών το 54 μ.Χ. κήρυξε 2 φορές τη νέα χριστιανική πίστη. Συνεχίζουμε 
για το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο με την άρτια υποδομή “3-5 
Πηγάδια” σε μια τοποθεσία απίστευτου φυσικού κάλλους. Τα πυκνά 
δάση που το περιβάλουν δημιουργούν εικόνες μοναδικής αισθητικής, 
ενώ το χιονισμένο τοπίο υπόσχεται στους λάτρεις του χιονιού και 
του σκι αξέχαστες ώρες διασκέδασης. Στην κορυφή του βουνού, 
η οποία έχει ονομαστεί “το μπαλκόνι της Μακεδονίας”, καθώς η 
θέα είναι συγκλονιστική, λειτουργεί chalet - καφετέρια. Αργότερα 
διερχόμενοι την πανέμορφη πόλη της Νάουσας που η φύση προίκισε 

ΟΛΥΜΠΟ& ΤΡΙΑ - ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑ∆Α - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ - Ε∆ΕΣΣΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ∆ΙΟΝ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ

* 4ο άτομο μόνο σε superior δωμάτιο. * 4ο άτομο μόνο σε superior δωμάτιο.

ΧΙΟΝΟΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟΝ

Οι ανωτέρω τιμές είναι προσφορά για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν με προκαταβολή μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Μετά προσαυξάνονται κατά 10% περίπου.
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1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για τις Σέρρες, με την όμορφη κεντρική πλατεία και το μοναδικό 
Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελές ELPIDA RESORT & SPA 
4* Sup. στην κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο, με πολύ όμορφους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπουφέ δείπνο ατενίζοντας τον Κουλά της πόλης των Σερρών.

2η μέρα: Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε - δράμα (Ονειρούπολη)
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση το όρος Φαλακρό και θα επισκεφτούμε το 
Σπήλαιο Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά). Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος της χώρας 
και παράλληλα το μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο, που το κάνει τόσο ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Θα έχουμε 
την δυνατότητα να θαυμάσουμε πολύχρωμους και ποικιλόμορφους σταλακτίτες, που συνυπάρχουν 
αρμονικά με τα υπόγεια νερά του ποταμού. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει ο σιδερένιος υδροτροχός, 
που χρησίμευσε για την ύδρευση και την άρδευση της περιοχής από την εποχή της Τουρκοκρατίας. 
Συνεχίζουμε για το ξακουστό Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, όπου θα ενημερωθούμε για την 
στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσκεψη στην πόλη της Δράμας για καφέ και 
βόλτα στα “νερά” της Αγίας Βαρβάρας και στη μικρή της λίμνη με τις πηγές. Εδώ όμως τα τελευταία 
χρόνια εκτυλίσσεται η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ελλάδας, η ξακουστή πλέον 
“Ονειρούπολη” που οι εκδηλώσεις της διαρκούν έναν ολόκληρο μήνα! Ο Δημοτικός Κήπος και η 
πλατεία Ελευθερίας της Δράμας μεταμορφώνονται σε μια Ονειρούπολη... ένα υπέροχο χωριό του Αϊ 
Βασίλη, όπως το ονειρεύτηκαν μέσα από τα παραμύθια εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το 
βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν συνοδεία μουσικής με θέα το κάστρο του «Ορέστη» και την 
πισίνα του ξενοδοχείου.

3η μέρα: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά - Άγιος Ιωάννης
χρόνια Πολλά! Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, την 
διαχρονική πηγή σωτηρίας και αγιασμού στα δυτικά μιας βαθιάς χαράδρας του Μενοίκειου Όρους. 
Η ίδρυση της το 1270 μ.Χ. και η μακραίωνη ιστορία της μαρτυρούν τον πολιτισμό, την παράδοση 
και την πλούσια πνευματικότητα του Βυζαντίου. Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα του 
Ορθόδοξου μοναχισμού στα Βαλκάνια για αιώνες μέχρι που ερημώθηκε, ενώ στις μέρες μας η 
γυναικεία αδελφότητα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριάς, καταβάλει καθημερινά 
υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανασυστήσει το κτιριακό συγκρότημα ώστε να ανακτήσει την 
πρώτη του δόξα και τιμή. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας για το Όρος Βροντού, όπου σε υψόμετρο 
περίπου 1.600 μέτρων, μέσα σ’ ένα δάσος από έλατα και οξιές, βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο 
Λαϊλιά. Χρόνος για ένα ζεστό ρόφημα στο υπέροχο φυσικό τοπίο και κατευθυνόμαστε προς το γραφικό 
προάστιο του Αγίου Ιωάννη με τα αιωνόβια βαθύσκιωτα πλατάνια και τα άφθονα νερά να κυλούν, 
σχηματίζοντας σε αρκετά σημεία μικρούς καταρράκτες, μαγεύοντας τον επισκέπτη με την πρώτη ματιά. 
Το βράδυ μπουφέ δείπνο.

4η μέρα: Ενυδρείο Βυρώνειας (Στρυμόνας) - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόϊα
Μπουφέ πρωινό. Στον Δήμο Πετριτσίου, λίγο δίπλα από τον ποταμό Στρυμόνα, βρίσκεται το Δημοτικό 
Ενυδρείο Βυρώνειας, το πρώτο με θέματα ψαριών γλυκού νερού. Φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη ψαριών 
που ζουν στη λίμνη Κερκίνη και τον ποταμό Στρυμόνα, καθώς και διάφορα είδη ερπετών από τον 
ελλαδικό και μη χώρο (έξοδα ατομικά). Εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα μεταφερθούμε 
στο διπλανό χωριό Μανδράκι για παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια και κιάλια και λίγο πιο πέρα 

κοντά στη Γέφυρα του Στρυμόνα, θα επισκεφθούμε επίσης Φάρμα Προστασίας (εφόσον είναι ανοιχτά) 
του σπάνιου είδους των νεροβούβαλων, για να τους θαυμάσουμε από κοντά. Θα συνεχίσουμε για 
την Λίμνη Κερκίνη όπου χρόνος για φυσιολατρικό περίπατο δίπλα στα ειδυλλιακά νερά της ή για 
την περίφημη βαρκάδα (έξοδα ατομικά). Το μεσημεράκι θα μας βρει στα πανέμορφα και γραφικά 
Άνω Πορόϊα, χωριό κατάφυτο με τρεχούμενα νερά και υπέροχη θέα στην Λίμνη Κερκίνη. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ και φαγητό. Εδώ μην παραλείψετε να αγοράσετε τους ξεχωριστούς ακανέδες γάλα 
νεροβούβαλου! Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις πολυτελείς του ανέσεις ή για στιγμές 
χαλάρωσης στο σύγχρονο του SPA. Το βράδυ μπουφέ δείπνο. 

5η μέρα: Αμφίπολη (μουσείο & τύμβος) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για το Μουσείο που βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας 
Αμφίπολης (έξοδα ατομικά). Η αρχαία πόλη, ήταν η αξιολογότερη της περιοχής κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα. 
Στους εκθεσιακούς χώρους του συνοψίζεται η πολιτιστική της ιστορία από τους προϊστορικούς ως τους 
ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Από μικρή απόσταση θα δούμε και τον Τύμβο της (Καστά) μέχρι το 
σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες 
στάσεις. 

Σημειώσεις: • Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα (Βυρώνεια-Κερκίνη-Ανω Πορόϊα)
• Το πρόγραμμα και η σειρά των ξεναγήσεων και εκδρομών μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την 
ημερομηνία αναχώρησης και βάσει των αργιών, χωρίς να υπάρχει καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές ELPIDA RESORT & SPA (4* sup.) στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών • Μπουφέ 
πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στα Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 
24 και 31 Δεκ., με ζωντανή μουσική ή D.J. (στη θέση του δείπνου της ημέρας) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός. • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
Ρεβεγιόν µε µουσική.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.
Ρεβεγιόν µε µουσική.

ELPIDA RESORT 
& SPA

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 3 Ιαν.

4 µέρες/
3νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

∆ίκλινο 255 315 164 208
3ο άτοµο 205 250 105 130
4o άτοµο * 190 230 83 100
Μονόκλινο 330 410 225 290

& ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ  “ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ”ΣΕΡΡΕΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ

ΧΙΟΝΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΛΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ 
ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ - ∆ΡΑΜΑ - ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ

* Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το 4ο άτομο έως 12 ετών μεταφέρει την οικογένεια σε Family room

ELPIDA RESORT & SPAΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ, ΔΡΑΜΑ

Γιορτές στην Ελλάδα
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στο πολυτελές Margi Hotel & Spa 5* κεντρικό,
για να απολαύσετε τον μύθο

και τα αρώματα της ανατολής στο νυχτερινό Edirne!

∆ΩΡΟ Απεριόριστα ποτά στα ρεβεγιόν!

MARGI HOTEL

ΣΟΥΛΕϊΜΑΝΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ   Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα 
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για 
την πόλη της Καβάλας. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο AIROTEL 
GALAXY και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καβάλα - Σουφλί - Κάραγατς - Αδριανούπολη 
(Ρεβεγιόν)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα γεμάτη από υπέροχες 
γιορτινές εικόνες. Οι επισκέψεις μας αρχίζουν από το Σουφλί όπου 
θα επισκεφθούμε το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Θα συνεχίσουμε 
στην παραποτάμια διαδρομή στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. 
Διέλευση των συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου 
τύπου) και επίσκεψη στο Κάραγατς στον χώρο του κτιρίου του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, 
εκεί όπου κάποτε στάθμευε το Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για 
την Αδριανούπολη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές κεντρικό 
MARGI HOTEL 5* Lux. Απόγευμα ξεκούρασης για να απολαύσετε 
το υπέροχο Spa του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο Ρεβεγιόν 
με ζωντανή μουσική, γλέντι, ποτά και χορό! (Χριστούγεννα σε 
κέντρο διασκέδασης, Πρωτοχρονιά στο ξενοδοχείο).
3η μέρα: Αδριανούπολη
χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. ως πρώτη τους 
πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361-1453), 
οι Οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το Τέμενος 
Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής 
και το αρτιότερο δημιούργημα του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι το κτίσμα οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα 
λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, όπως 
νωρίτερα το Σουλεϊμανιγιέ (τζαμί του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με την 
αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, την Ρόδο 
και την Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο ποταμός Έβρος 

και η γέφυρα Σαρατσάνε (1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ 
Πασά Καραβάν Σεράι (16ου αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος 
Εσκί (15ου αι), το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς 
Σερεφέλι (15ου αι), το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, (1481-
1512 μ.Χ.) και το καταπληκτικό Μουσείο Υγείας. Επιστροφή και 
χρόνος για ενδιαφέρουσες αγορές στο εκπτωτικό εμπορικό κέντρο 
παραπλεύρως του ξενοδοχείου ή να απολαύσετε το Spa του. Το 
βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Ραιδεστός (Μαρμαράς) - Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για επίσκεψη στην 
Ραιδεστό (Tekirdag), σημαντικό εμπορικό, συγκοινωνιακό κόμβο 
και μεγάλο λιμάνι στη θάλασσα του Μαρμαρά. Περίπατος στη 
μεγάλη προκυμαία, όπου οι μυρωδιές από τις τοπικές λιχουδιές 
της περιοχής θα μας βάλουν σε πειρασμό να τις απολαύσουμε με 
εκλεκτό ρακί. Επιστρέφουμε και χρόνος ελεύθερος για ένα περίπατο 
στην υπέροχη Αδριανούπολη αλλά και το Spa του ξενοδοχείου, για 
να απολαύσετε δωρεάν τη σάουνα, το χαμάμ, το τούρκικο λουτρό, 
την εσωτερική πισίνα, το Jacuzzi, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο. 
Δείπνο και για όσους επιθυμούν, βραδινός περίπατος στο ιστορικό 
κέντρο (πεζή).
5η μέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunköprü) - δαρδανέλια 
(Καλλίπολη/Gelibolu) - Ξάνθη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην ιστορία 
αρχίζοντας από τη γέφυρα του Εργίνη ποταμού στο Uzunköprü με 
τους 174 θόλους και τόξα μήκους 1.250 μέτρων που θεμελιώθηκε 
από το Σουλτάνο Μουράτ Β’ το 1423. Συναισθηματικά φορτισμένη 
η επίσκεψη μας στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου 
που κτίστηκε το 1875 και ανακαινίσθηκε το 2013. Μέσω Κεσσάνης 
θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu / Καλλίπολη), πατρίδα 
της Σοφίας Βέμπο και αιώνιο προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης 

με πλούσια πολεμική και όχι μόνο ιστορία. Ο συνδυασμός 
των υπέροχων παλιών αρχοντικών και των υπολειμμάτων των 
βυζαντινών κάστρων “πάνω” στο νερό, φανταστικός! Χρόνος για 
βόλτα και για γευστικές δοκιμές των τοπικών σπεσιαλιτέ (μύδια 
σε σουβλάκι, κοκορέτσι κ.α.). Μέσω Κήπων κατευθυνόμαστε για 
την πανέμορφη πόλη της Ξάνθης. Εγκατάσταση στο πολυτελές 
Ζ PALACE HOTEL 5* Lux. Δείπνο και για όσους επιθυμούν, 
προτείνουμε έναν βραδινό περίπατο (πεζή) στο υπέροχο κέντρο 
της πόλης.
6η μέρα : Ξάνθη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές!

Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων • Από τις δωρεάν παροχές Spa, εξαιρούνται 
θεραπείες ομορφιάς, κομμωτήριο, μασάζ κλπ τα οποία είναι 
κατόπιν ραντεβού και με extra χρέωση • Για την είσοδο Ελλήνων 
υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου 
τύπου (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο 
διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία 
εισόδου • Οι διαν/σεις της Καβάλας και της Ξάνθης δύναται να 
πραγματοποιηθούν στην Κομοτηνή ή και την Αλεξανδρούπολη.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ:
Αναχωρήσεις: 23, 30 δεκεμβρίου & 03 Ιανουαρίου
1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
2η μέρα: Καβάλα - Κάραγατς - Αδριανούπολη (ρεβεγιόν)
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας
4η μέρα: Αδριανούπολη - Δαρδανέλια - Ξάνθη
5η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 1 διαν/
ση στην Καβάλα στο AIROTEL GALAXY, 2 ή 3 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές MARGI HOTEL 
5* (Lux) στην Αδριανούπολη (Edirne) και μία (1) διαν/ση στην Ξάνθη στο Ζ PALACE 5* (Lux). • 
Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24 & 
31 Δεκεμβρίου με ζωντανή μουσική στη θέση του δείπνου της ημέρας • δωΡΟ απεριόριστα ποτά 
στη διάρκεια των Ρεβεγιόν • Ένα δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική (στη θέση του 
δείπνου της ημέρας) για το πρόγραμμα των Θεοφανείων • Δωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων 
εγκαταστάσεων Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή / Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική και απεριόριστα ποτά. 
Χριστούγεννα: σε κέντρο διασκέδασης, Πρωτοχρονιά: στο Margi Hotel

MARGI HOTEL 
5* LUX

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5 µέρες

23-27 ∆εκ.
6 µέρες

23-28 ∆εκ.
5 µέρες

30 ∆εκ.-3 Ιαν.
6 µέρες

29 ∆εκ.-3 Ιαν.
5 µέρες
3 -7 Ιαν.

∆ίκλινο 315 375 329 395 299

3ο άτοµο 280 325 299 345 270

3ο άτ. ως 12 ετ. 255 305 275 325 250

Μονόκλινο 395 475 410 495 380

Οι φετινές γιορτές είναι η ιδανική ευκαιρία για πολυήμερα ταξίδια. Φύγαμε, με μοναδικές γιορτινές παροχές! Explorer Friendly! Περπατάμε σε αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολικής Θράκης. 
Γνωρίζουμε την περιβόητη Αδριανούπολη με τη μακραίωνη ιστορία (Ουσκουδάμα - Αδριανός - Ορεστιάδα - Edirne) Πρωτεύουσα των Οθωμανών (1361- 1453). Σωστά! Είναι η γνωστή και από το σήριαλ 

“Σουλεϊμάν”… Spa Friendly! Ελεύθερη χρήση των υπερσύγχρονων Spa του Margi Hotel.

∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΑ (ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ/GELIBOLU) - ΜΑΚΡΑ ΓΕΦΥΡΑ (UZUNKOPRU) - ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ - ΚΑΡΑΓΑΤΣ
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Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Διαμονή στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟν HOTEL 4* στη Βέροια • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με γλέντι και ζωντανή μουσική στις 24 & 31 
Δεκεμβρίου στην θέση του δείπνου της ημέρας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
για τους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν
µε ηµιδιατροφή/Ρεβεγιόν µε µουσική

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ 
Ρεβεγιόν µε µουσική.

ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ.-2 Ιαν.

5 µέρες.
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ.-3 Ιαν.
4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες

∆ίκλινο 246 307 159 200

3ο άτοµο 200 247 112 140

4ο άτοµο 185 229 98 119

3ο άτοµο έως 12 ετών 105 125 ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο έως 12 ετών 150 195 70 85

Μονόκλινο 319 398 225 289

ΒΕΡΜΙΟ - ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ
1η μέρα: Αθήνα - δίον - Βέροια
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 06:30 για το Δίον, έναν από 
τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας. 
Επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο ανακαινισμένο του Μουσείο. 
Άφιξη στο αγαπημένο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟν 4* 
στην είσοδο της πόλης, που μας υποδέχεται στολισμένο 
Χριστουγεννιάτικα! Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Ρεβεγιόν
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας, 
χτισμένο εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, 
δηλαδή κάτω από τον μεγάλο τύμβο. Έτσι ο επισκέπτης έχει τη 
μοναδική ευκαιρία να μπει μέσα στον τύμβο και να δει όχι μόνο 
τους βασιλικούς τάφους, αλλά και πολλά ευρήματα ανεκτίμητης 
αξίας και μοναδικής τέχνης. Εντυπωσιάζουν η διάσημη χρυσή 
λάρνακα του Φιλίππου με το άστρο της Βεργίνας και το στεφάνι 
μυρτιάς της Μήδας! Ανηφορίζουμε (καιρού επιτρέποντος) στις 
πλαγιές του Βερμίου για προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα 
της Παναγίας Σουμελά που κατά την παράδοση φιλοτέχνησε 
ο Ευαγγελιστής Λουκάς και φυλάσσεται στην ομώνυμη Μονή 
που χτίστηκε το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου. Επιστροφή 
και το βράδυ, δείπνο Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και 
γλέντι με χορό και τραγούδι!

3η μέρα: Έδεσσα - (Καϊμακτσαλάν) Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
χρόνια πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην 
πόλη της Έδεσσας, όπου θα αντικρύσουμε εικόνες ασύγκριτης 
ομορφιάς και θα θαυμάσουμε τον μεγάλο Καταρράκτη “Κάρανο” 
με το νερό του να πέφτει από ύψος 70 μ. Θα συνεχίσουμε 
για τους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν στον παραδοσιακό 
διατηρητέο οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου στο νομό 
Πέλλας, το πιο κοσμικό ορεινό χωριό και top χειμερινό θέρετρο 
της Μακεδονίας. Ο μέχρι πρόσφατα εγκαταλελειμμένος 
Παλιός Αγ.Αθανάσιος έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς 
για τους φίλους του σκι και όχι μόνο, με έντονο παραδοσιακό 
χρώμα, όμορφους ξενώνες, στιλάτα μπαράκια, ταβέρνες που 
απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές βίλλες κ.α. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ) - Αγ. νικόλαος - νάουσα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ 
(Αριδαίας). Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία, να δοκιμάσουμε (για 
όσους επιθυμούν) τις ευεργετικές τους ιδιότητες στην εξωτερική 
πισίνα, καθώς και να απολαύσουμε τον καφέ μας σε μία 
υπέροχη τοποθεσία, δίπλα στις πηγές. Κατόπιν, θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα στο υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου 
Νάουσας και για καφέ στην πόλη της Νάουσας. Επιστροφή και 

μπουφέ δείπνο.
5η μέρα: Βέροια (παλιές συνοικίες, χριστιανικά και 
Οθωμανικά μνημεία) - Βήμα Απ. Παύλου - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και πεζή ξενάγηση της “άγνωστης” Βέροιας. 
Με συνοδεία ξεναγού (έξοδα ατομικά) θα ξεκινήσουμε την 
πεζή περιπλάνησή μας από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, 
το σημείο στο οποίο δύο φορές κήρυξε, το 54 μ.Χ., τη νέα 
χριστιανική πίστη o Απόστολος των Εθνών. Θα προχωρήσουμε 
προς τα Δίδυμα Λουτρά (Χαμάμ) και την Εβραϊκή συνοικία 
Μπαρμπούτα με τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα επιβλητικά 
αρχοντικά, θα περάσουμε από την Παλιά Μητρόπολη (11ος 
αι.). Βλέποντας την ελληνιστική συνοικία “Κυριώτισσα” με τις 
παλιές πέτρινες κατοικίες, κτισμένες η μια πλάι στην άλλη, που 
μαρτυρούν μια σπάνια αρχιτεκτονική ομορφιά, θα βρεθούμε 
στην Εκκλησία του Χριστού (14 αι.) το γνωστότερο βυζαντινό 
μνημείο της πόλης. Χρόνος για περίπατο και σουβενίρ (μην 
παραλείψετε το περίφημο ρεβανί) και επιστρέφουμε στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται το 
πρόγραμμα της 3ης ημέρας.
• Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους 
επισκέψεων.

∆ΙΟΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - Ε∆ΕΣΣΑ - ΒΗΜΑ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ

ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝΚΑϊΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

ΠΟΖΑΡ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ

Γιορτές στην Ελλάδα
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& ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ» ΠΗΝΕΙΟΣ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΚΟΖΑΝΗ - ΧΑΝΙ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ - ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ & ΝΟΧΤΑΡΙΑ

ΛΙΜΝΗ Πλαστήρα - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές GRECOTEL LARISSA 
IMPERIAL 5* Lux • Πλούσιο μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εορταστικό δείπνο / Ρεβεγιόν με συνοδεία 
μουσικής από DJ στις 24 και 31 Δεκεμβρίου, στη θέση του δείπνου της ημέρας • Ελεύθερη είσοδος στην εσωτερική θερμαινόμενη 
πισίνα, jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και το γυμναστήριο (δεν παρέχονται για άτομα κάτω των 14 έτων) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός. • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Λάρισα - Ρεβεγιόν Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 08:00 για την σύγχρονη πόλη της Λάρισας με 
τις όμορφες πλατείες με τα σιντριβάνια και τους πεζόδρομους, που έχουν στολιστεί γιορτινά για τις ημέρες των γιορτών. 
Το Αρχαίο Θέατρο και το ιστορικό κέντρο γύρω του, αποτελούν την ψυχή της πόλης. Περίπατος γνωριμίας γύρω από 
το λόφο του Αγίου Αχιλλείου, αρχίζοντας από το αρχαίο θέατρο Α’, την παλαιοχριστιανική Βασιλική και το Επισκοπικό 
Μέγαρο. Ανηφορίζοντας στο Φρούριο θα δούμε τμήματα του Μπεζεστενίου του 15ου αι., των παλαιοχριστιανικών 
λουτρών του 6ου αι., της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου και της βασιλικής της κυρίως βυζαντινής 
περιόδου του 11ου - 12ου αι. μ.Χ. Φτάνουμε στον Πηνειό με την όμορφη διαμόρφωση στις όχθες του και φόντο 
το πάρκο του Αλκαζάρ. Χρόνος ελεύθερος στα φημισμένα μεζεδοπωλεία και την τεράστια αγορά. Χρόνος για έναν 
καφέ στην αναπλασμένη πλατεία Ταχυδρομείου (Εθνάρχου Μακαρίου). Τακτοποίηση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο 
GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5* Lux. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Σιάτιστα (Βυζαντινό μουσείο) - Κοζάνη - ΣαραντάποροΠλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη ημέρα 
που αρχίζει με επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Σαρανταπόρου με πλήθος εκθεμάτων της εποχής των Βαλκανικών 
πολέμων και το Χάνι Χατζηγώγου που υπήρξε το στρατηγείο του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου κατά την ιστορική μάχη 
του 1912. Θα διασχίσουμε την εντυπωσιακή γέφυρα της λίμνης του Πολυφύτου (Αλιάκμονα) που συνδέει τα Σέρβια 
με το Νομό Κοζάνης. Το τοπίο είναι θεαματικό! Προορισμός μας η αρχοντική Σιάτιστα, γνωστή από τα παλιά χρόνια 
για τις γούνες, τα παραδοσιακά κελάρια με το λιαστό κρασί, τα επιβλητικά αρχοντικά. Εάν σταθεί δυνατόν, θα δούμε 
το Παλαιοντολογικό και το εξαιρετικά ενδιαφέρον Βυζαντινό Μουσείο. Μετά, στην Κοζάνη που φημίζεται παγκοσμίως 
για την άριστη ποιότητα Κρόκου, θα έχουμε χρόνο για περίπατο και για να προσκυνήσουμε στον μητροπολιτικό Ναό 
του Αγίου Νικολάου. Επιστρέφοντας, στάση για καφέ στη Νεράϊδα με την υπέροχη θέα. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο 
/ Ρεβεγιόν στο GRAND BALLROOM του ξενοδοχείου, συνοδεία μουσικής. Χορός και γλέντι ως αργά!
3η μέρα: Αμπελάκια - Τέμπη & SpaΧρόνια Πολλά!!! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή με τον 
Πηνειό να μας συντροφεύει μέχρι τα Τέμπη. Προσκύνημα στην Αγ. Παρασκευή και καιρού επιτρέποντος, ανάβαση 
στα ιστορικά Αμπελάκια με τα διατηρητέα κτίσματα, το περίτεχνο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς (18ου αι - εξωτερική 
επίσκεψη) αλλά και το Λαογραφικό & Ιστορικό Μουσείο (έξοδα ατομικά). Χρόνος για γεύμα στις γραφικές ταβέρνες 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Απολαύστε τους υπέροχους χώρους του ή τις υπηρεσίες του “Imperial Health Spa” 
με ελεύθερη είσοδο στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, jacuzzi, σάουνα, χαμάμ & το σύγχρονο γυμναστήριο. Το 
βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Μπουχάρια & νοχτάρια - ΑθήναΠλούσιο μπουφέ πρόγευμα και 
κατευθυνόμαστε προς το Χρώμιο Κοζάνης σε ένα ολοκληρωτικά βουκολικό τοπίο στο όρος Βουρίνο, όπου βρίσκεται 
το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία του Αγώνα, με εκθέματα, 
ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα που σχετίζονται με την επανάσταση του 1878 κ.α. Συνεχίζουμε για το Γεωπάρκο 
στο Μικρόβαλτο, όπου θα θαυμάσουμε το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο γεωλογικό φαινόμενο των Μπουχαριών και 
των Νοχταριών που θυμίζουν έντονα Καππαδοκία. Τα “Μπουχάρια” (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει καμινάδες) έχουν 
το σχήμα κολόνας που την κορυφή τους καλύπτει σκουρόχρωμη πλάκα. Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι κωνικές 
γεωμορφές των Νοχταριών. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή Πρωτοχρονιάς δεν περιλαμβάνονται οι επισκέψεις της 2ης ημέρας.

ΓΙΟΡΤΕΣ  IMPERIAL µε ποιότητα
Grecotel

Αρχοντική φιλοξενία 
GRECOTEL LARISSA IMPERIAL & SPA 5* LUX

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL 5* 
Lux κοντά στην Καρδίτσα • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εορταστικά δείπνα/Ρεβεγιόν με συνοδεία μουσικής στις 24 & 31 
Δεκ στη θέση του δείπνου της ημέρας • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτικής στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Με διαµονή στο THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* Lux

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
Ρεβεγιόν µε µουσική.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.(χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή

Ρεβεγιόν µε µουσική.

THESSALIKON 
GRAND HOTEL 
& SPA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. –2 Ιαν.

5 µέρες
23 - 27 ∆εκ.

30 ∆εκ. –3 Ιαν.

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 269 335 169 185 235 97 135
3ο άτοµο 225 280 155 140 175 80 105
3ο άτ. ως 12 ετ. 95 115 80 ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετ. 185 230 130 105 130 55 78
Μονόκλινο 345 440 235 265 335 155 225

1η μέρα: Αθήνα - Τρίκαλα - “Μύλος των Ξωτικών” - Καρδίτσα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 7:00 με κατεύθυνση τα γιορτινά Τρίκαλα που και φέτος μας περιμένουν με πλήθος 
εκδηλώσεων. Στην πόλη θα επισκεφθούμε το τέμενος Οσμάν Σάχ ή Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι.) 
όπου συνήθως φιλοξενούνται διάφορες περιοδικές εκθέσεις.. θα θαυμάσουμε την πανέμορφη κεντρική γέφυρα 
κατασκευασμένη το 1886 και μέσω όμορφου ανηφορικού περίπατου στη Μεσαιωνική συνοικία Βαρούσι, θα 
φτάσουμε μέχρι το Φρούριο με το ρολόι (έμβλημα) της πόλης. Το καλύτερο το αφήνουμε πάντα για το τέλος και δεν 
είναι άλλο από το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στην Ελλάδα, ο εκπληκτικός “Μύλος των Ξωτικών” 
www.milosxotikon.gr με παραμυθένιο εργοστάσιο του Αϊ Βασίλη, απίστευτα παιχνίδια, τρενάκι, παγοτσουλήθρα, 
bungee μεγάλη ρόδα κ.α.!!! Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* Lux. 
λίγο έξω από την Καρδίτσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα 
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την υλοποίηση της ιδέας που συνέλαβε 
το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. Οι δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες, είναι η κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν 
από τις βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα κ.α. θα 
επισκεφθούμε την Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Κορώνης (12ου αι.) Περνώντας από τα χωριά, μυρωδιές 
ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Επιστροφή και ξεκούραση. Το 
βράδυ Εορταστικό δείπνο/Ρεβεγιόν με συνοδεία μουσικής, γλέντι και χορό!
3η μέρα: Μετέωρα
Χρόνια Πολλά! Χαμόγελα, ευχές, γιορτινή διάθεση! Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για τα επιβλητικά Μετέωρα. 
Η ανάβαση στο Μεγάλο Μετέωρο και στη Μονή του Αγίου Στεφάνου ειδικά αυτές τις άγιες ημέρες προκαλεί δέος! 
Χρόνος για γεύμα και επιστρέφουμε νωρίς το απόγευμα στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας.
4η μέρα: Μέτσοβο
Μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη ταιριαστή με την ημέρα ολοήμερη εκδρομή στο γραφικό Μέτσοβο. Ξεκινώντας 
από την πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την Πινακοθήκη 
του Αβέρωφ, (έξοδα ατομικά). Επιβάλλεται η βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα και τα υφαντά, τα τυριά και 
τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και βέβαια μη παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ 
συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί ή τσίπουρο. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και η σημερινή μας διαδρομή αρχίζει από τη Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου 
αιώνα, και συνεχίζει ως το Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μέτρων, χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού 
μέσα στα βουνά και τα έλατα. Ακολουθεί η Ελάτη με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες. Χτισμένη 
κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο παρέχει στον επισκέπτη ένα μοναδικό Αλπικό περιβάλλον και ταβέρνες με 
ανεπανάληπτες παραδοσιακές γεύσεις. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Σημείωση: To 4ήμερο δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα (Μέτσοβο).

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής Θεοφανείων: 
1η μέρα: Αθήνα - Μύλος Ξωτικών - Τέμενος Οσμάν / 2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα 

3η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή / Ρεβεγιόν µε µουσική

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ Ρεβεγιόν µε µουσική.

GRECOTEL LARISSA 
IMPERIAL

3 µέρες
31 ∆εκ. - 2 Ιαν.

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ. 

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

3 µέρες/2 νύχτες
31 ∆εκ. - 2 Ιαν. 4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο Bungalow 199 269 124 179 225
∆ίκλινο Κεντρικό 210 285 139 205 255
3ο άτοµο 135 175 55 82 99
3ο/4ο άτοµο έως 8 ετών* 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο/4ο άτοµο 9 έως 12 ετών* 110 140 35 52 60
Μονόκλινο Bungalow 265 369 190 280 345
Μονόκλινο Κεντρικό 290 395 215 315 385

Γιορτές στην Ελλάδα

* 4ο άτομο μόνο στο κεντρικό κτήριο (σε πτυσσόμενες κλίνες/στριμωχτά)
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ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ

VOLOS 
PALACE 4*
µε Ηµιδιατροφή
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική και ποτά

DOMOTEL 
XENIA VOLOS 
5* LUX
µε Ηµιδιατροφή
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

Το Volos Palace Hotel ατενίζει τα νερά του Παγασητικού, με εμπνευσμένη νεοκλασική αρχιτεκτονική και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις 
αποτελώντας την ιδανική επιλογή για κάθε επισκέπτη. Το παραδοσιακό χωριό της Πορταριάς βρίσκεται σε απόσταση 13χλμ., ενώ 
το Πήλιο είναι προσβάσιμο σε 27 χιλιόμετρα. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. Στα ευρύχωρα 
και καλαίσθητα δωμάτια του κυριαρχούν τα ραφιναρισμένα ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές πινελιές χρωμάτων, οι βελούδινες υφές και τα 
πολυτελή μπάνια με τις μαρμάρινες επενδύσεις. Απολαύστε την άνεση των πολυτελών δωματίων και η άψογη εξυπηρέτηση δωματίου. 
Το ξενοδοχείο προσφέρει διαμονή 72 δωματίων και σουιτών. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, διπλά τζάμια, μαρμάρινο μπάνιο, 
στεγνωτήρα μαλλιών, είδη προσωπικής φροντίδας, γραφείο εργασίας, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.

VOLOS PALACE 4*

Τιµή κατ’άτοµο µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12. Τα ρεβεγιόν µε 
µουσική και ποτά (κρασί λευκό & κόκκινο,  αναψυκτικά & νερό εµφιαλωµένο)

VOLOS PALACE HOTEL
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες/ 
3 νύχτες

5 µέρες/ 
4 νύχτες

3 µέρες/ 
2 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

∆ίκλινο θέα πόλη 210 254 105 152
∆ίκλινο µερική θέα θάλ. 225 285 116 169
∆ίκλινο Dlx θέα θάλασσα 245 310 155 225
3ο άτοµο * 185 235 50 75
3ο άτοµο ως 10 ετών ** 20 20 20 20
3ο άτ. 11 ως 12 ετών ** 95 120 50 75
Μονόκλινο θέα πόλη 315 385 179 262

* 3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι.
** 3ο άτομο σε πτυσσόμενη κλίνη.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου, δίπλα στη θάλασσα και απέχει μόλις 6 λεπτά με τα πόδια από την 
παραλιακή. Προσφέρει εκλεκτή κουζίνα και καλαίσθητα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi, συνδρομητική τηλεόραση κλιματισμό, μίνι 
μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, στεγνωτήρα μαλλιών, μπουρνούζια, παντόφλες και μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα ή την πόλη. Διαθέτει 
επίσης κέντρο ευεξίας που περιλαμβάνει υδρομασάζ, σολάριουμ, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 2 σάουνες και 2 ατμόλουτρα.

DOMOTEL XENIA VOLOS 5* LUX

Τιµή κατ’άτοµο µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)  µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

DOMOTEL XENIA 
VOLOS

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο θέα πόλη 245 308 255 318 129 186

∆ίκλινο θέα θάλασσα 270 345 285 355 139 198

3ο άτοµο 219 262 220 265 104 148

3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

3ο άτοµο 7 ως 12 ετών 125 150 125 149 60 85

Μονόκλινο θέα πόλη 320 405 330 415 190 275

Γιορτές στην Ελλάδα
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ΒΟΛΟΣ & ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΧΑΝΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α - ΖΑΓΟΡΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου) 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση την 
φωτεινή και στολισμένη με τα χρώματα των γιορτών, πόλη του 
Βόλου. Άφιξη και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο Αθανασάκειο 
Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα της χώρας 
μας και κεντρικό της Θεσσαλίας, που στεγάζεται στο υπέροχο 
νεοκλασικό κτήριο του 1909. Αργότερα τακτοποίηση στο 
κεντρικό VOLOS PALACE 4*. ή στο υπέροχο DOMOTEL 
XENIA VOLOS 5* Lux. Απόγευμα ξεκούρασης. Το βράδυ 
δείπνο. 
2η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές - Βυζίτσα - Ρεβεγιόν!
Γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια 
επιβίβαση στο θρυλικό τραινάκι του Πηλίου (έξοδα ατομικά) 
που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Ταξίδι απολαυστικό 
και μεγαλειώδες με την αίσθηση μια άλλης εποχής, εμπειρία 
μοναδική πλέον στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Στις 
Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική 
εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια 
βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε για τον 
διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά 

αρχοντικά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια και την όμορφη θέα 
στον Παγασητικό. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ 
εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με μουσική από D.J., γλέντι και 
χορός ως αργά!
3η μέρα: χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα 
Χρόνια Πολλά! Μπουφέ πρόγευμα και ταιριαστή διαδρομή 
με την ημέρα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας 
ακολουθούν παντού στην διαδρομή μέχρι τα γραφικά Χάνια, 
γνωστά και για το χιονοδρομικό τους. Εμείς θα κάνουμε τη 
βόλτα μας και θα παίξουμε τις “χιονιές” μας στο χωριό. Αγορές 
από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα και 
συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά 
(καιρού επιτρέποντος), με την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου 
αιώνα που περιέχει 3.000 παλιούς τόμους, χάρτες και έγγραφα 
(εξωτερική επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά 
του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα! Χρόνος για περίπατο 
στα γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι στα παραδοσιακά 
καφενεία στην πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο πλάτανο! 
Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχείο από τη διαδρομή του 
Αιγαίου. Το βράδυ δείπνο. 

4η μέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση στο “Μπαλκόνι του Πηλίου” 
την ξακουστή Μακρινίτσα, που κουρνιασμένη στην πλαγιά 
του βουνού στέκεται σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω από 
την πόλη του Βόλου. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με 
τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα στην εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, φωτογραφίες στη μαρμάρινη 
βρύση “αθάνατο νερό” με τους λεοντόμορφους κρουνούς 
και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό “Θεόφιλο”. Αφού 
απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα, θα κατευθυνθούμε για 
την Πορταριά με τα γραφικά καλντερίμια και τις παραδοσιακές 
ταβέρνες. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής Θεοφανείων
1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αρχαιολογικό
2η μέρα: Τραινάκι Πηλίου - Μηλιές - Βυζίτσα
3η μέρα: Πορταριά - Μακρινίτσα – Αθήνα

Σημαντική σημείωση: η σειρά των επισκέψεων δύναται να 
αλλάξει εάν η τραινοσέ τροποποιήσει τα ισχύοντα δρομολόγια

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 
& 31/12 Τα ρεβεγιόν µε µουσική και ποτά (κρασί λευκό & 

κόκκινο, αναψυκτικά & νερό εµφιαλωµένο)

VOLOS PALACE 4* Sup.
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. - 02 Ιαν.

3 µέρες
5 – 7/1

∆ίκλινο θέα πόλη 295 185

∆ίκλινο µερική θέα θάλ. 310 195

∆ίκλινο Dlx θέα θάλασσα 325 235

3ο άτοµο * 270 138

3ο άτοµο ως 10 ετών ** 105 80

3ο άτ. 11 ως 12 ετών ** 185 130

Μονόκλινο θέα πόλη 399 255

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο κεντρικό VOLOS PALACE 4* ή στο 
υπέροχο DOMOTEL XENIA VOLOS 5* Lux • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με μουσική από DJ στις 
24 & 31 Δεκεμβρίου στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή / 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

DOMOTEL XENIA 
VOLOU 5*

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

4 µέρες
30 ∆εκ.-02 Ιαν.

3 µέρες
5 - 7 Ιαν.

∆ίκλινο θέα πόλη 329 339 208

∆ίκλινο θέα θάλασσα 349 360 220

3ο άτοµο 305 308 179

3ο άτοµο ως 6 ετών 95 95 80

3ο άτοµο 7 ως 12 ετών 205 205 135

Μονόκλινο θέα πόλη 405 415 265

* 3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι.
** 3ο άτομο σε πτυσσόμενη κλίνη.

ΜΗΛΙΕΣ

ΦΑΝΑΡΑΚΙΑ ΕΥΧωΝ, ΒΟΛΟΣ

Γιορτές στην Ελλάδα
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Το Elite City Resort βρίσκεται στην πιο όμορφη πόλη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου, στη γραφική Καλαμάτα. Χτισμένο στους 
πρόποδες του Ταϋγέτου και ακριβώς δίπλα στην παραλία της Καλαμάτας, με θέα το Μεσσηνιακό Κόλπο, επιτρέπει στον επισκέπτη να 
απολαύσει τη διαμονή του στην πόλη. 

ELITE CITY 
RESORT 4*

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές),
µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

REX HOTEL 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες

∆ίκλινο 129 169

3ο άτοµο 65 85

3ο άτοµο ως 9 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο 205 264

Τιµή κατ’άτοµο µε το δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

HORIZON BLU 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες

∆ίκλινο Standard GV 234 306

∆ίκλινο Standard SSV 244 322

3ο άτοµο 110 139

3ο άτοµο έως 12 ετών 85 110

Μονόκλινο Standard GV 327 432

Μονόκλινο Standard SSV 339 449

HORIZON BLU 5*Deluxe REX HOTEL 4*

Καθημερινή απογευματινή «γιορτινή γωνιά» στο μπαρ με παραδοσιακά 
κεράσματα (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες κλπ) και χειμωνιάτικα ποτά 
(χυμό ρόδι, ζεστή σοκολάτα με πορτοκάλι, gluhwein, ντόπια τσίπουρα κλπ) και 
μικρές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους στα δωμάτια. 

Στο πιο κεντρικό σημείο της Καλαμάτας, ένα νεοκλασικό κτίριο του 1899  
εξαιρετικά ανακαινισμένο, “δίπλα” στο δημαρχείο και τον πεζόδρομο με το 
πλήθος των εορταστικών εκδηλώσεων.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές),
µε Smart all inclusive / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική 24 & 31/12.

ELITE CITY
RESORT

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρ. /
3 νύχτ.

5 µέρ. /
4 νύχτ.

3 µέρ. /
2 νύχτ.

4 µέρ. /
3 νύχτ.

∆ίκλινο 195 249 135 195

3ο άτοµο 117 155 85 117

3ο άτ. ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. ως 12 ετών 99 130 72 99

Μεζονέτα * 545 710 375 545

Μονόκλινο 299 390 210 299

*Συνολική τιμή καταλύματος εως 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.
  Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 12 το δωμάτιο τη βραδιά.

Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
(πρωί - μεσημέρι - βράδυ).

Ελεύθερη κατανάλωση μη εμφιαλωμένων ποτών στα φαγητά
(κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα).

Θεματικές βραδιές: Ρεβεγιόν  στις 24/12 & 31/12 με μουσική.

Μίνι παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς και επόπτη 

Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini 
Club, καθημερινά από 17.00 έως 20.00.

Δωρεάν  ποπ - κορν, μαλλί της γριάς στο μπαρ του 
ξενοδοχείου, 17.00-19.00.

ΓΙΟΡΤΙΝΟ ELITE CITY:

FAMILY WINTER HOLIDAYS
Smart all inclusive

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Όλα τα δωμάτια είναι ανακαινισμένα και διακοσμημένα 
με μοντέρνο τρόπο, ώστε να συγχρονίζονται με τις 
προτιμήσεις της εποχής, και παράλληλα να φιλοξενούν 
τον επισκέπτη με άνεση και πολυτέλεια.
Όποιος θέλει να αισθανθεί την απόλαυση της ελληνικής 
και διεθνούς γαστρονομίας δεν έχει παρά να επισκεφθεί 
τους χώρους εστίασης του Elite City Resort. Πέραν 
του κεντρικού εστιατορίου, στο εστιατόριο Elite City 
Restaurant, επιλεγμένοι σεφ δημιουργούν μοναδικά 
πιάτα και ξεχωριστές λιχουδιές.
Επίσης κατά τους χειμερινούς μήνες οι επισκέπτες 
μπορούν να απολαύσουν μεγάλη ποικιλία ποτών και 
κοκτέιλ στο Elite Winter Lounge.

Family Winter Holidays
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ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΨΩ∆ΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΑΡΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ∆ΙΡΟΣ - ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Αρχαιολογικό 
Μεσσηνίας - Καλαμάτα
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα μέσω σήραγγας Αρτεμισίου, 
Μεγαλόπολης για την όμορφη Μεσσηνία και το ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Μεσσήνης 
(έξοδα ατομικά). Καθώς θα το περπατάμε, θα νιώσουμε τη 
λάμψη της πολιτείας που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη 
όπως ήταν με τα αριστουργηματικά γλυπτά του Δαμοφώντα. 
Αργότερα στην πόλη της Καλαμάτας επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (έξοδα ατομικά) στην 
καρδιά του ιστορικού της κέντρου, εκεί όπου παλιά βρισκόταν 
η Δημοτική Αγορά της πόλης. Στη συνέχεια προσκύνημα στη 
Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση στην γιορτινά 
στολισμένη παλιά πόλη γύρω από το κάστρο. Εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, ξεκούραση και το βράδυ 
δείπνο.

2η μέρα: Μεθώνη - Πύλος
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Εικόνες μοναδικές μας 
συντροφεύουν στον γύρο μας που αρχίζει με στάση για 
καφεδάκι στο παραθαλάσσιο Πεταλίδι. Από απόσταση 
βλέπουμε την καστρόπολη της Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα 
του βράχου, σχεδόν απροσπέλαστη. Συνεχίζουμε για τη 
γραφική Φοινικούντα με την καταπληκτική θάλασσα, το 
Ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την ιστορική 

Πύλο. Το βράδυ δείπνο - Ρεβεγιόν με μουσική, πλούσια 
εδέσματα, γλέντι και χορό ως αργά!

3η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - διρός - Αρεόπολη
Χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα, γιορτινή ατμό-
σφαιρα και ευχές και πανοραμική διαδρομή γεμάτη μνήμες και 
μεσαιωνικούς πύργους στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας 
την Στούπα και την γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα 
και Πύργος των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια 
Διρού - Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ, μην παραλείψετε 
την συναρπαστική βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος στην 
ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στα ξενοδοχεία μας το απόγευμα. 
Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Πάρκο Σιδηροδρόμων - Αγία Θεοδώρα Βάστας 
- Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό ελεύθερο στις ανέσεις 
του ξενοδοχείου. Αργότερα γνωριμία με το Πάρκο των 
Σιδηροδρόμων με τα τραίνα αντίκες και στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε για το “θαύμα” της φύσης της Αγίας 
Θεοδώρας στη Βάστα. Τα λόγια της προσευχής της, μπροστά 
στα μάτια μας! Δεκαεπτά πελώρια δέντρα ξεπηδούν από 
τη στέγη της ενώ από τα θεμέλια αναβλύζουν τα νερά ενός 
κεφαλαριού. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο νεόκτιστο (2014) υπερπολυτελές HORIZON BLU 5* Deluxe ή στο ELITE CITY RESORT 4* στην παραλία της 
Καλαμάτας ή στο κεντρικότατο REX HOTEL 4* δίπλα στον πεζόδρομο • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εορταστικό Ρεβεγιόν με γλέντι & μουσική, στις 24 & 31 Δεκεμβρίου στη θέση του 
δείπνου της ημέρας • Τα ποτά στη διάρκεια του ρεβεγιόν για τους διαμένοντες στο Elite • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν, µε ηµ/φή, 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική και ποτά.

ELITE CITY
RESORT

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

∆ίκλινο 259

3ο άτοµο 200

3ο άτοµο ως 12 ετών 95

4ο άτοµο ως 12 ετών 195

Μονόκλινο 339

ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜωΝ

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή / 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

HORIZON BLU
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

∆ίκλινο Standard GV 325
∆ίκλινο Standard SSV 339
3ο άτοµο 198
3ο άτοµο έως 12 ετών 165
Μονόκλινο Standard GV 425
Μονόκλινο Standard SSV 440

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν, 
µε ηµ/φή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

REX HOTEL
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

∆ίκλινο 225

3ο άτοµο 165

3ο άτοµο ως 9 ετών 95

Μονόκλινο 299 ΜΕΘωΝΗ

TOP 
ΓΙΟΡΤΙΝΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
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Αρκαδία …στα χνάρια των Ηρώων!

1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα - 
δημητσάνα - Τρίπολη 
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ με 
προορισμό την Αρκαδία. Αρχίζουμε τις επισκέψεις μας από την 
πετρόχτιστη ιστορική Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι 
και το Φράγκικο κάστρο του 13ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε 
για το πρότυπο κέντρο γεύσεων και σπιτικής μαγειρικής 
“Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο 
παρασκευής πλήθους τοπικών αγνών βιολογικών προϊόντων 
και χρόνος για γεύμα. Αργότερα στη Στεμνίτσα παλιό κέντρο 
αργυροχρυσοχοΐας θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια 
του χωριού για να δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και 
εξωτερικά το λαογραφικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας 
η Δημητσάνα. Στην επίσκεψή μας στο “ζωντανό” Μουσείο 
Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά), θα παρακολουθήσουμε πως 
έφτιαχναν παλιά το μπαρούτι στους θρυλικούς μπαρουτόμυλους 
και πως χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού. Εδώ βρίσκεται 
και το σπίτι του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ και πολλά 
κειμήλια στη Βιβλιοθήκη της όπως η ορειχάλκινη λάρνακα με τα 
οστά του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η σέλα του αλόγου του 
Παπαφλέσσα κ.α. Χρόνος για καφέ και κατευθυνόμαστε για την 
Τρίπολη και εγκατάσταση στο TRIPOLI CITY HOTEL 3* SUP. 
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: χρυσοβίτσι - (Αρκουδόρεμα - Λιμποβίσι) - Ελάτη 
- Βυτίνα
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά 
του Μαινάλου. Πρώτος μας σταθμός το Χρυσοβίτσι όπου θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο Δασικής Ιστορίας που στεγάζεται στο 
παλαιό εργοστάσιο ξυλείας. Στη συνέχεια (καιρού επιτρέποντος) 
θα επισκεφθούμε την Παναγιά του Αρκουδορέματος, ένα 
εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σαν τάμα για 
την καλή έκβαση του Αγώνα και στο Λιμποβίσι το σπίτι του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της ξακουστής φαμελιάς του. 
Ακολουθώντας ειδυλλιακή διαδρομή στο δάσος, φθάνουμε στην 
Ελάτη όπου θα θαυμάσουμε τις υπέροχες ξύλινες δημιουργίες 

του Χρήστου Σιμόπουλου και αργότερα χρόνος για γεύμα 
στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα με τα πετρόχτιστα παραδοσιακά 
σπίτια και τη γραφική πλατεία με τα μαγαζάκια. Επιστρέφουμε 
στην Τρίπολη για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν με 
διασκέδαση από DJ, χορός ως αργά!
3η μέρα: Ι.Μ.Βαρσών - Οστρακίνα - Τρίπολη!
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας αρχίζει 
ιδανικά με επίσκεψη στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου 
Νικολάου Βαρσών (11ου μ.Χ. αιώνα), ένα καταφύγιο ομορφιάς 
και πνευματικότητας που ορθώνεται στο όρος Κτενιάς, μόλις 11 
χιλιόμετρα από την Τρίπολη. Από το Άγιο Βήμα ξεκινάει μυστικό 
αγίασμα που πληθαίνει και ξεχύνεται άφθονο από τις πολλές 
δροσερές βρύσες σ’αυτό το περιβόλι του Θεού. Στο πνεύμα της 
ημέρας, ακολουθούν παιχνίδια με το χιόνι ή αχνιστά ροφήματα 
στο σαλέ του χιονοδρομικού της Οστρακίνας. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο μας για το γιορτινό μας μεσημεριανό τραπέζι! 
Ξεκούραση και το απόγευμα θα περπατήσουμε στο κέντρο. 
Θα σταθούμε στις πρόσφατα αναπλασμένες κεντρικές πλατείες 
Πετρινού με το Μαλλιαροπούλειο θέατρο, Αγίου Βασιλείου με 
τον επιβλητικό ναό το τέμπλο του οποίου είναι έργο του Τσίλερ 
και βέβαια την πλατεία Άρεως. Επιστροφή, διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Τρίπολη - Μαντινεία - Λεβίδι - Κάψια (οινοποιείο & 
σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και κατευθυνόμαστε προς το “Μαντινειακό 
Πεδίο”, για να δούμε τον αρχιτεκτονικά παράδοξο ναό της Αγίας 
Φωτεινής. Ακολουθώντας τους δρόμους των περιστεριώνων 
και του μοσχοφίλερου, μεταφερόμαστε στο γραφικό Λεβίδι 
μέσα στα έλατα στις παρυφές του δάσους. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το γνήσια παραδοσιακό, οικογενειακό οινοποιείο 
“Καλόγρη” με τις υπέροχες τοπικές αρωματικές ποικιλίες σε 
“ετικέτες” περιορισμένης παραγωγής. Χρόνος για γεύμα και πριν 
αποχαιρετήσουμε την Αρκαδία, θα ξεναγηθούμε στα ζωντανά 
γλυπτά της φύσης στο κοντινό σπήλαιο Κάψια (έξοδα ατομικά) 
που είναι το νέο στολίδι της περιοχής. Επιστρέφουμε στην 
Αθήνα μέσω του αυτοκινητοδρόμου με ενδιάμεση στάση.

ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΑΡΚΟΥ∆ΟΡΕΜΑ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ - ΕΛΑΤΗ - ΑΡΚΑ∆ΙΑΝΗ - ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ
Ι. Μ. ΒΑΡΣΩΝ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΛΕΒΙ∆Ι - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ - ΚΑΨΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο TRIPOLI CITY HOTEL 3* Superior στην 
Τρίπολη • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο γεύμα καθημερινά 
(ημιδιατροφή) ως πρόγραμμα • Ρεβεγιόν με μουσική από D.J. στις 24 & 
31 Δεκεμβρίου στη θέση του δείπνου της ημέρας • Αρχηγός / Συνοδός • 
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 
ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ

TRIPOLI CITY
4 µέρες

23 - 26 ∆εκ. 30 ∆εκ - 2 Ιαν.
∆ίκλινο 248 255
Μονόκλινο 365 365

εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία και η ομορφιά των τοπίων, η αρχιτεκτονική των 
χωριών και η φύση των κατοίκων μας γυρνούν πίσω σε εποχές άλλες, όπου παραδόσεις και αξίες κατείχαν 

μια διαφορετική θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
 Ορεινή Αρκαδία & ∆ρυόδασος Φολόης

1η μέρα: Τριπόταμα - δρυόδασος Φολόης - Ολυμπία 
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα για Αρτεμίσιο, για περίπατο στα ορεινά Τριπόταμα, μέσα 
σε πλατάνια & νερά. Εκεί συναντούνται ο Ερύμανθος, ο Αροάνιος και ο Σειραίος. Μέσω 
της Λαμπείας (Δίβρη), ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ηλείας, η πανέμορφη διαδρομή 
μας οδηγεί στο μαγευτικό Εθνικό Δρυμό του Δρυόδασους Φολόης, όπου σύμφωνα με τη 
μυθολογία, έζησε ο Κένταυρος Φόλος. Θα παρεκκλίνουμε περίπου 1χλμ από τον κεντρικό 
δρόμο και με το πούλμαν θα διασχίσουμε ένα μέρος του δάσους. Χρόνος για γεύμα σε 
ταβέρνα και αναχώρηση για την Ολυμπία. Εγκατάσταση στο πολυτελές ARTY GRAND 
HOTEL 5* Lux. Tο βράδυ δείπνο. 
2η μέρα: Αρχαία Ολυμπία - Κατάκολο (Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας) - 
Ρεβεγιόν
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο στον κάλλιστο τόπο της Ολυμπίας, εκεί που 
γεννήθηκαν τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας. Ξενάγηση με 
επίσημο ξεναγό στον κόσμο “του ωραίου, του μεγάλου, του αληθινού”, για να γνωρίσουμε 
τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο με τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα, όπως τον Ερμή 
του Πραξιτέλους, τη Νίκη του Παιωνίου κ.α.. Αργότερα θα δούμε το μνημείο του βαρόνου 
Πιέρ Ντε Κουμπερτέν και θα κατευθυνθούμε για το γραφικό παραθαλάσσιο Κατάκολο για 
να επισκεφθούμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων του 
Κώστα Κοτσανά. Εδώ φιλοξενείται η πληρέστερη ανά τον κόσμο έκθεση με αξιόπιστα & 
λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και επινοήσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού 
θαύματος. Επιστροφή και ξεκούραση στις πολυτελείς ανέσεις και τη θερμαινόμενη εσωτερική 
πισίνα του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν με μουσική από DJ, χορό ως αργά!
3η μέρα: Ανδρίτσαινα - Κρέστενα
Χρόνια Πολλά!!! Γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά του 
Νομού Ηλείας. Προσπερνώντας τη Ζαχάρω και το Θολό, κατευθυνόμαστε προς τη Νέα 
Φιγαλεία. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, στην τοποθεσία 
Βάσσες. Η γραφικότατη αρκαδική κωμόπολη της Ανδρίτσαινας, χτισμένη αμφιθεατρικά 
στην πλαγιά βουνού σε μαγευτικό ορεινό τοπίο, εντυπωσιάζει με τα μεγαλόπρεπα διώροφα 
και τριώροφα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα δρομάκια της. Στο κέντρο της κωμόπολης είναι 
η γραφική πλατεία σκεπασμένη με πλατάνια και με όμορφη θέα. Η "Τρανή Βρύση", χτισμένη 
το 1724 είναι η παλαιότερη χρονολογημένη κρήνη της Πελοποννήσου. Πριν την επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, θα κάνουμε στάση στην γραφική Κρέστενα με την εντυπωσιακή είσοδο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Tο βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Αρχαία Ολυμπία - Λαγκάδια - δημητσάνα - Βυτίνα - Αθήνα 
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη διαδρομή στην ορεινή φύση της Αρκαδίας. Χρόνος για καφέ και 
περίπατο στα Λαγκάδια και συνεχίζουμε για την ξακουστή Δημητσάνα. Αργότερα, χρόνος για 
γεύμα στην ελατοσκέπαστη Βυτίνα και επιστρέφουμε μέσω του αυτοκινητοδρόμου στην Αθήνα.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές ARTY GRAND HOTEL 5* Lux στην Αρχαία Ολυμπία • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν με μουσική από D.J. στις 24 Δεκεμβρίου στη θέση της 
ημιδιατροφής της ημέρας • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, σάουνας, 
χαμάμ• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 
ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν & 
ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον 
Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) & ηµιδιατροφή / 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

ARTY GRAND
4 µέρες 

23 - 26 ∆εκ.
30 ∆εκ. - 2 Ιαν.

4 µέρες / 3 νύχτες

∆ίκλινο 278 195
3ο άτοµο 190 95
3ο άτ. έως 12 ετών 105 ∆ωρεάν
4ο άτ. έως 12 ετών 180 95
Μονόκλινο 385 295

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

Γιορτές στην Ελλάδα
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ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
µε διαµονή στο φηµισµένο

LIMNEON RESORT & SPA 5*DELUXE

ΛΕΥΚΑ∆Α
 …Η ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

µε διαµονή στο 
IONIAN BLUE 5* LUX

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:30 για την Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας. 
Άφιξη στην Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, 
γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά, ηχηρά χαμόγελα 
ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη γιορτή. Τακτοποίηση στο 
πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* 
Deluxe στην Καστοριά. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Κέρινα Ομοιώματα - νέο Ενυδρείο & Σπήλαιο “του 
δράκου” - Πόλη (ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας”, που δημιούργησε 
στο Μαυροχώρι Καστοριάς ο γνωστός δάσκαλος και ταλαντούχος 
καλλιτέχνης κ. Δημήτρης Παναγιωτίδης. Ακολουθούν τα δύο νέα καμάρια 
της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, το μεγαλύτερο ενυδρείο 
γλυκού νερού των Βαλκανίων σε ένα διώροφο κτίριο 450 τετραγωνικών 
μέτρων που υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους φυσιολάτρες 
καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Αργότερα θα 
δούμε την Παναγία τη Μαυριώτισσα και θα έχουμε χρόνο για περίπατο 
στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα στο Ντολτσό, την παλιά πόλη 
με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα αρχοντικά που θυμίζουν την 
ακμή μιας άλλης εποχής. Επιστροφή και το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα φυσικά σύνορα της χώρας, τη Μικρή 
και Μεγάλη Πρέσπα, τον Αγ. Γερμανό, κεφαλοχώρι της περιοχής και 
τον οικισμό Ψαράδες με αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής. 
Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με μοναδική και σπάνια πανίδα και 
χλωρίδα, είναι ένα από τα πολλά πράγματα που έχει κανείς να θαυμάσει 
και βέβαια το πολιτιστικά πλούσιο νησάκι του Αγ. Αχιλλείου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο. 
4η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, 7 χλμ. από την 
Καστοριά, όπου ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 
5000 π.Χ. Θα δούμε την πιστή αναπαράσταση των συνηθειών και του 
τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με 
ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Λευκάδα - Ρεβεγιόν
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για Λευκάδα μέσω της γέφυρας ζεύξης 
Ρίου - Αντιρρίου. Περνώντας από Αμφιλοχία και από τη γραφική Βόνιτσα 
καταλήγουμε στην γιορτινή Λευκάδα και στη Νικιάνα στο εντυπωσιακό 
και πολυτελές IONIAN BLUE 5* Lux, το οποίο Χριστουγεννιάτικα 
στολισμένο, μας καλωσορίζει να γιορτάσουμε μαζί τις Άγιες Μέρες. 
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ιωάννινα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την πόλη των 
Ιωαννίνων. Βόλτα στην πανέμορφη και λαμπερή πόλη και από εκεί 
φτάνουμε μέχρι το Μώλο από όπου και θα επιβιβαστούμε στα βαρκάκια 
(έξοδα ατομικά) για να επισκεφθούμε το νησάκι της Κυράς Φροσύνης. 
Επίσκεψη στην καστροπολιτεία μέχρι την κορυφή του κάστρου, από 
όπου η θέα της πόλης είναι μοναδική! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με συνοδεία ζωντανής μουσικής.
3η μέρα: Γύρος νησιού
Χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο γιορτινό μπουφέ πρόγευμα. Εκδρομή 
γνωριμίας με το πανέμορφο νησί για να θαυμάσουμε τις ομορφιές και 
τα μυστικά του, μέσα από έναν πανοραμικό γύρο. Πρώτη μας στάση η 
γραφική Βασιλική και μέσω όμορφων ορεινών χωριών, θα περάσουμε 
στη δυτική πλευρά όπου θα δούμε το περίφημο Κάθισμα από ψηλά. 
Μέσω Αγ.Νικήτα κατευθυνόμαστε για επίσκεψη στο μοναστήρι της 
Φανερωμένης με την πανοραμική θέα και στη συνέχεια στην πόλη της 
Λευκάδας για πεζή περιήγηση στο όμορφο κέντρο της. Επιστροφή στις 
πολυτελείς ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Λευκάδα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και λίγος ελεύθερος χρόνος ακόμα μέχρι την 
αναχώρηση μας για βόλτα και σουβενίρ στο κέντρο της πόλης της 
Λευκάδας.  Αργότερα επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω της Ιόνιας οδού 
με στάση για φαγητό (προαιρετικό) σε γραφικό ταβερνάκι της περιοχής 
του Αντιρρίου.

ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΤΟΛΤΣΟ - ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ 
ΝΕΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ & ΣΠΗΛΑΙΟΝΥ∆ΡΙ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδ/φή 
& διαµονή στο LIMNEON CRYSTAL

LIMNEON RESORT & SPA 4 µέρες
27 - 30 ∆εκ.

∆ίκλινο 249

3ο άτοµο 210

3o άτοµο 4 έως 12 ετών 170

Μονόκλινο 340

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT 
& SPA 5* DeLuxe στην Καστοριά. • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο IONIAN BLUE 5* Lux στη Νικιάνα σε 
δωμάτια με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Ρεβεγιόν στις 24 Δεκεμβρίου με ορχήστρα / ζωντανή μουσική στη 
θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης 
πισίνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΑΠΙΓΚΟ

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. 
Φθάνουμε στα Γιάννενα και επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα 
ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Εγκατάσταση στο 
πολυτελέστατο ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe, που μας υποδέχεται γιορτινά 
στολισμένα. Δείπνο με απεριόριστο κρασί.
2η μέρα: Κόνιτσα - Αρίστη - Μεγάλο Πάπιγκο
Μπουφέ πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό σκηνοθετικό 
μεγαλείο ιδανικό για τις εορταστικές μέρες, απλώνεται επιβλητικός 
μπροστά μας. Πρώτος μας σταθμός η Κόνιτσα, που σκαρφαλωμένη 
στην πλαγιά του λόφου κάτω από την Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο 
ποταμό, σφύζει από ζωή και ομορφιά. Χρόνος για καφέ και περίπατο στα 
καλντερίμια, την πλακόστρωτη πλατεία, τα αρχοντικά και το πέτρινο γεφύρι 
της. Συνεχίζουμε για την υπέροχη Αρίστη και καιρού επιτρέποντος το πιο 
γραφικό ίσως από τα Ζαγοροχώρια, το Μεγάλο Πάπιγκο! Επιστροφή και 
δείπνο με απεριόριστο κρασί. 
3η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Λυγγιάδες - Μάζια - Κάστρο - (νησί)
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά) 
1.100 μέτρων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Επόμενος προορισμός μας, 
πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, η Μάζια απ’όπου θα απολαύσουμε 
την πανοραμική θέα της πόλης και της λίμνης. Επίσκεψη στο μνημείο 
των πεσόντων και χρόνος για ένα ζεστό ρόφημα στους Λυγγιάδες. 
Κατηφορίζουμε για επίσκεψη στο κάστρο όπου θα θαυμάσουμε το Σουφαρί 
Σεράι, την ιππική σχολή, το Τζαμί Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό μουσείο 
- τα μαγειρεία στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ, το Βυζαντινό μουσείο αλλά 
και το νέο (2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας! Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη 
στο νησί όπου το σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά ή για νόστιμους μεζέδες 
στη γειτονική στοά Λούλη! Επιστροφή και δείπνο με απεριόριστο κρασί.
4η μέρα: Λιθαρίτσια - Μέτσοβο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ολοκληρώνουμε την γνωριμία μας με το κέντρο 
των Ιωαννίνων με απολαυστικό περίπατο στο πάρκο Λιθαρίτσια και τον 
πεζόδρομο. Μην παραλείψετε να γευθείτε τα κορυφαία γλυκά του διάσημου 
MotleyCoffeesweet. Αναχωρούμε για Μέτσοβο μέσω της Εγνατίας Οδού. 
Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά 
ξυλόγλυπτα και την Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για 
σουβενίρ και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.

ΛΥΓΓΙΑ∆ΕΣ - ΛΙΘΑΡΙΤΣΙΑ - ΚΟΝΙΤΣΑ
ΑΡΙΣΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe στην είσοδο της πόλης 
των Ιωαννίνων • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • 
Απεριόριστη κατανάλωση κρασιού (λευκό, ροζέ ή κόκκινο) μη εμφιαλωμένο 
κατά τη διάρκεια των δείπνων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν,
µε ηµιδιατροφή

και κρασί

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ

4 µέρες
27 - 30 ∆εκ.

∆ίκλινο Deluxe Signature 240
3ο  άτοµο 180
3ο άτοµο έως 12 ετών 95
4ο άτοµο έως 12 ετών* 175
Μονόκλινο Deluxe Signature 305
* Μεταφορά της οικογένειας σε Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.

Διαφορετικό!

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν 
µε ηµιδ/φή ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε 

ζωντανή µουσική

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας 
µέσο Ι.Χ (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή/ ΡΕΒΕΓΙΟΝ 
µε ζωντανή µουσική

IONIAN BLUE
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

4 µέρες
23 - 26 ∆εκ.

4 µέρες / 
3 νύχτες

5 µέρες / 
4 νύχτες

∆ίκλινο Superior 245 144 190
3ο άτοµο 205 105 140
3ο άτοµο έως 12 ετ. 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετ. 170 75 105
Μονόκλινο 310 210 275
Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας του Spa καθώς και τη χρήση του 
γυμναστηρίου.

Γιορτές στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
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ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

KAIMAK INN  4* DOMOTEL NEVE Mountain Resort & Spa 4*ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
& ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική 

AFKOS 
GRAMMOS

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο 169 225

3ο άτοµο 93 125

3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο 140 170

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε  ποτό υποδοχής, πρωινό σε Αµερικάνικου τύπου 
µπουφέ καθηµερινά, εκτός από ανήµερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς όπου σερβίρεται Brunch, 

καθώς και Εορταστικό ∆είπνο την Παραµονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

CLUB HOTEL 
CASINO LOUTRAKI

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρες/ 3 νύχτες 5 µέρες/ 4 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες 5 µέρες/ 4 νύχτες

∆ίκλινο Executive MV 205 250 225 270
∆ίκλινο Deluxe SV 242 302 262 325
3o άτοµο 163 203 171 211
3ο άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο & 4ο άτ. 7 έως 12 ετών * 55 55 55 55
Μονόκλινο Executive MV 325 395 355 440
Μονόκλινο Deluxe SV 399 495 430 542

CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 5* HYDRAMA GRAND HOTEL 5 * Lux

PORTO MANI SUITES

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ∆ΡΑΜΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΛΙΚΩΝ - ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ

* Η χρέωση αφορά επιβάρυνση για το Brunch και το ρεβεγιόν δεν επιδέχεται καμία έκπτωση ή προσαύξηση,4ο 
 άτομο παιδί μόνο σε Deluxe SV δωμάτιο.
• Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Club Hotel Casino Loutraki - Αθήνα € 35 το άτομο.
• ΔωΡΕΑΝ στάθμευση στο υπόγειο parking του ξενοδοχείου, 910 θέσεων. • δωΡΕΑν Wi-Fi Internet σε
 όλα τα δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους του Ξενοδοχείου. • LOUTRAKI PIRATES CLUB, δωΡΕΑν Mini 
 Club για παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών με ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια, νέες τεχνολογίες 
 όπως Playstation & Virtual Games. • MUST!! OASIS Body n’ Soul, Wellness Centre. ΔωΡΕΑΝ χρήση της 
 θερμαινόμενης πισίνας, Jacuzzi, Sauna, Hamam και γυμναστηρίου. Υπηρεσίες όπως massage, περιποίηση 
 προσώπου κ.λ.π. πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού και με επιπλέον επιβάρυνση.

* Χωρητικότητα δωματίου εως 2 άτομα.

Υπερσύγχρονο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, που στεγάζεται στην αναπαλαιωμένη καπναποθήκη 
στη Δράμα, ακριβώς απέναντι από τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα 
με δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, βραστήρα, μπουρνούζια και παντοφλάκια 
δωματίου. Τέλος διαθέτει γυμναστήριο, Κομμωτήριο, Manicure & Pedicure, δωρεάν Χρήση Wi-Fi 
Internet σε κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 
µε πρωινό

HYDRAMA GRAND 
HOTEL

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο Attic * 212 282

∆ίκλινο DLX θέα πόλη 245 320

∆ίκλινο DLX θέα πηγές 260 340

3ο άτοµο 190 245

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών 90 120

Μονόκλινο Attic 305 410

Το ξενοδοχείο με θέα στον ποταμό Αλιάκμονα και το βουνό Γράμμος, περιλαμβάνει a la carte εστιατόριο, 
2 καφέ, κέντρο ευεξίας, γήπεδο τένις και γήπεδο μίνι γκολφ. 
Όλα τα δωμάτια και οι σουίτες έχουν κλασική διακόσμηση και δωρεάν Wi-Fi. Επίσης διαθέτουν μίνι 
μπαρ, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ηλεκτρικό βραστήρα και στεγνωτήρα μαλλιών. 
Στη διάθεσή σας είναι και το κέντρο ευεξίας των εγκαταστάσεων που φιλοξενεί ένα πλήρως εξοπλισμένο 
γυμναστήριο και σάουνα. 
Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και σαόυνας. Cocktail καλωσορίσματος και γιορτινό κέρασμα με 
κουραμπιέδες και μελομακάρονα.

* Μόνο σε Junior Suite και Suite.
Επιβάρυνση συμμετοχής στο εορταστικό δείπνο 24 & 31/12: 30 € ανά ενήλικα / παιδιά έως 12 ετών: 1ο δωρεάν και 2ο 15 €.

Το Porto Mani Suites είναι ένα συγκρότημα 
με παραδοσιακά κτήρια, σε όμορφη τοποθεσία 
με θέα στο πέλαγος, κοντά στο παραθαλάσσιο 
χωριό Κυπάρισσος, στη Μάνη. Η τοποθεσία 
του προσφέρει ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης 
για εκδρομές σε πολλά μέρη στην Λακωνία. Οι 
σουίτες του Porto Mani διαθέτουν εντυπωσιακό 
design και παροχές, όπως κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, μίνι μπαρ, ιδιωτικό μπάνιο, καθώς 
και μια επιπλωμένη ιδιωτική βεράντα με θέα στη 
θάλασσα. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει 
ελληνική κουζίνα με τοπικά προϊόντα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε πρωινό καθηµερινά.

PORTO MANI 
SUITES

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο Standard 118 149
∆ίκλινο Junior Suite 140 175
∆ίκλινο Suite 175 220
3ο άτοµο 84 106
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών* 60 76
Μονόκλινο Standard 190 240

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε πρωινό καθηµερινά

DOMOTEL NEVE ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5 µέρες/ 4 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Standard 385 205
∆ίκλινο Superior 424 235
∆ίκλινο Family 540 320
3ο άτοµο 120 95
3ο & 4o άτ. ως 6 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο & 4o άτ. 7 ως 16 ετών * 60 45
Suite 2χωρο** 1350 940

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑνΟΥν: 
• Πλούσιο Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 

• Ελεύθερη είσοδο στο Spa & Fitness Centre, δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης  πισίνας, 
Sauna, hamam, Jacuzzi,  θερμαινόμενο ποδόλουτρο, καθώς και  χρήση 

του εξοπλισμένου γυμναστηρίου με υπερσύγχρονα όργανα. 
• Ασύρματη σύνδεση στο internet.

Επιβάρυνση ημιδιατροφής € 17 ο ενήλικας και € 12 το παιδί. Εορταστικό ρεβεγίον, 
συμπεριλαμβάνει κρασί και αναψυκτκό € 45 ο ενήλικας και € 25 το παιδί.
* 4ο άτομο 0 εως 16 ετών μόνο σε Family. 
** Συνολική τιμή καταλύματος εως 4 άτομα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ(χωρίς εκδροµές) µε 
πρωινό καθηµερινά .

KAIMAK INN
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4µέρες/3 νύχτες
23 - 26/12
30/12 - 2/1

5 µέρες/4 νύχτες
23 - 27/12
30/12 - 3/1

∆ίκλινο Comfort* 299 365
∆ίκλινο Junior Suite 375 459
3ο άτοµο 120 150
3ο άτοµο έως 5 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3o άτοµο 6 έως 12 ετών 60 80
4ο άτοµο έως 12 ετών 120 150
* Μέγιστη χωρητικότητα Comfort δωματίου 2 άτομα.
3o άτομο ενήλικας ή 3o/ 4o παιδί έως 12 ετών μόνο σε Junior Suite.
Κόστος συμμετοχής στο reveillon € 35 ανά ενήλικα και € 20 ανά παιδί (2 - 12 ετών).

Το Hotel Kaimak Inn Spa & Resort βρίσκεται στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν, στις παρυφές του οικισμού 
του Παλιού Αγίου Αθανασίου. Τα 20 πολυτελή δωμάτια και οι 20 junior σουίτες, είναι επενδυμένα με τοπική πέτρα 
και περιλαμβάνουν μεγάλο μπάνιο με μπανιέρα - υδρομασάζ. Τα δωμάτια είναι ρομαντικά, με τζάκι και δωρεάν 
χρήση των καυσόξυλων από τους επισκέπτες. Τα ιδιωτικά μπαλκόνια προσφέρουν άπλετη θέα στο βουνό ή 
τον κάμπο. Το ψηλοτάβανο, ατμοσφαιρικό εστιατόριο Rosa Canina Restaurant σερβίρει παραδοσιακά πιάτα 
με γκουρμέ πινελιές και εξαιρετικά κρασιά. Υπάρχει αίθουσα ψυχαγωγίας με τραπέζια μπιλιάρδου, τηλεόραση 
ευρείας οθόνης και επιτραπέζια παιχνίδια. Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν στον ξεχωριστό παιδότοπο. 
Παρέχονται επίσης, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους και δωρεάν χώρος στάθμευσης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ µε το Ι.Χ. σας

AFKOS GRAMMOS 
LUXURY BOUTIQUE HOTEL RESORT 4* ΝΕΣΤΟΡΙΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Οι ανωτέρω τιμές είναι προσφορά για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν με προκαταβολή μέχρι τις 
4 Δεκεμβρίου. Από 5 Δεκεμβρίου προσαυξάνονται κατά 15% περίπου. 
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NEGROPONTE 
RESORT ERETRIA 5*

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ

Στην βενετσιάνικη ονομασία της πόλης της Χαλκίδας, Negroponte, στηρίχθηκε το όνομα του ξενοδοχειακού 
συγκροτήματος. Είναι ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, άνετο, αισθητικά άρτιο και απόλυτα εναρμονισμένο στο περιβάλλον. 
Χτισμένο σε μία ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις δύο χλμ. από την ιστορική Ερέτρια, περιστοιχισμένο 
από αιωνόβια πεύκα και σχοίνα, το Negroponte Resort αγκαλιάζει τη θάλασσα μπροστά του και προσφέρει μοναδική 
θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο και την ακτή της Ανατολικής Αττικής. Διατηρώντας την άριστη φήμη του για αυθεντική και 
πραγματικά νόστιμη κουζίνα, έχει προβλέψει ένα Πρόγραμμα Εορταστικής Διατροφής, επιλέγοντας καθημερινά φρέσκα 
λαχανικά και φρούτα εποχής, αρίστης ποιότητας κρεατικά με καθημερινή παρασκευή εδεσμάτων. Μοναδικές γευστικές 
επιλογές σας περιμένουν, στο κεντρικό του εστιατόριο με πολύ ωραία βεράντα με θέα στον Ευβοϊκό Κόλπο και τους 
κήπους του συγκροτήματος.

Αποδράστε στο νησί της Εύβοιας και γνωρίστε το Negroponte Resort Eretria 5*, με ένα πλούσιο 
γιορτινό πρόγραμμα παροχών και υπηρεσιών,  για τα Χριστούγεννα  & τον ερχομό του Νέου Έτους. Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε  ηµιδιατροφή και  

ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε ζωντανή µουσική για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά .

NEGROPONTE RESORT ERETRIA
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 6 µέρ./ 5 νύχτ.

∆ίκλινο Deluxe 157 215 249 285

3ο άτοµο 110 149 175 199

3ο άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

3ο άτοµο 7 έως 12 ετών 50 75 100 125

Μονόκλινο 219 299 346 399

Τετράκλινο/1ο παιδί έως 6 ετ. &2ο έως 12 ετ. * 364 505 599 698

Τετράκλινο/1ο παιδί 7 έως 12 ετ & 2ο έως 12 ετ. * 384 535 638 747

* Συνολική τιμή δωματίου. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10%.

ΓΙΟΡΤΙνΟ NEGROPONTE:
• Πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ. • Ρεβεγιόν, παραμονή και ανήμερα με 

ζωντανή μουσική. • Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου, γηπέδων 
τένις και μπάσκετ. • Καθημερινή παιδική απασχόληση (παιχνίδια, χοροί, κατασκευές 

και πολλά άλλα.)

ΟΙ ΤΙΜΕΣ χΡΙΣΤΟΥΓΕννων ΚΑΙ ΠΡωΤΟχΡΟνΙΑΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑνΟΥν :

Ποτό καλωσορίσματος και παραδοσιακές λιχουδιές 
στα δωμάτια κατά την άφιξη.

Πλούσιο αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ και 
πρωινό χαμηλών θερμίδων.

Εορταστικά γεύματα κάθε μεσημέρι σε πλούσιο εορταστικό και 
 παραδοσιακό μπουφέ με σπιτικές γεύσεις.

Réveillon Χριστουγέννων στις 24 Δεκεμβρίου  και
Πρωτοχρονιάς στις 31 Δεκεμβρίου.

Μπουρνούζι και παντόφλες στο δωμάτιο και 
καθημερινό απογευματινό φρεσκάρισμα δωματίων.

Δωρεάν πάρκινγκ.
Δωρεάν Wi-Fi.

• Ιατρική συμβουλή και επίβλεψη κατά τη διάρκεια ωρών λειτουργίας του spa.
• Απεριόριστη χρήση της εσωτερικής πισίνας με 100% ιαματικό νερό 

 και με θερμοκρασία 30 - 32ºC και της εξωτερικής πισίνας με 50% ιαματικό 
νερό και 50% νερό θαλάσσης με θερμοκρασία 28 - 30ºC. 

 Και οι δύο πισίνες διαθέτουν πολλά όργανα υδρομασάζ, Jacuzzi, wild water, 
 καταιονιστήρες.  Για τη χρήση των ιαματικών πισίνων, παρακαλείσθε να έχετε 

μαζί σας λαστιχένιες σαγιονάρες και κολυμβητικό σκουφάκι. 
(Μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο Ξενοδοχείο).

• Δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα γυμναστικής στο νερό (Aqua Aerobics).
• Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου.

ΠΑΡΟΧΕΣ SPA: Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή (µπουφέ πρωινό 
και γεύµα) καθηµερινά, Ρεβεγιόν παραµονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. 

ΤΗΕRMAE SYLLA ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρ./3 νύχτ. 5 µέρ./4 νύχτ. 6 µέρ./5 νύχτ.

∆ίκλινο Standard 357 470 585
∆ίκλινο Executive 370 498 610
∆ίκλινο Superior ή θέα θάλ. 398 535 658
3ο άτοµο 280 385 465
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών -30% -30% -30%
Μονόκλινο Standard 630 835 1030
Μονόκλινο Executive 660 870 1075
Μονόκλινο θέα θάλασσα 745 970 1195

AΙ∆ΗΨΟΣ- ΕΥΒΟΙΑ

ΤΗΕRMAE SYLLA
SPA & WELLNESS HOTEL 5*

ΑLKYON 
RESORT & SPA 5* 

ΒΡΑΧΑΤΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ(χωρίς εκδροµές) πλήρη διατροφή/ Ρεβεγιόν 
µε µουσική 24 & 31/12 και µε ηµιδιατροφή τα Θεοφάνεια. 

ΑLKYON 
RESORT & SPA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ

∆ίκλινο Standard 169 208 239 110 165
∆ίκλινο Superior 188 235 274 129 192
∆ίκλινο Executive 206 262 310 138 208
3o άτοµο -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. 4 - 12 ετών σε Superior -50% -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο Standard 265 315 365 179 265
Μαιζονέτα * 470 590 714 335 495

ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (22-27/12 & 29/12-3/1):
• κοκτέιλ καλωσορίσματος με χριστουγεννιάτικες μελωδίες. • μελομακάρονα και κουραμπιέδες. • πλήρη διατροφή: πρωινό, 
γεύμα και δείπνο με γευστικές επιλογές από πλούσιους μπουφέδες καθημερινά (δείπνο την ημέρα της άφιξης και γεύμα την ημέρα 
της αναχώρησης) • Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν στις 24/12 με ορχήστρα για γλέντι μέχρι το πρωϊ. • ανήμερα Χριστουγέννων 
στις 25/12 το ντουέτο μας προσφέρει μια... ξεχωριστή εορταστική νότα. • πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στις 31/12 με ορχήστρα 
για γλέντι μέχρι το πρωϊ. • άνήμερα πρωτοχρονιάς στις 01/01 το ντουέτο μας προσφέρει μια... ξεχωριστή εορταστική νότα. 
• πρωτοχρονιάτικη πίτα και για τον τυχερό διαμονή μιας διανυκτέρευσης σε jr Suite για 2 άτομα, με ημιδιατροφή & ένα 
ολιστικό μασάζ για 2 άτομα • Χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου (Spa Center). • δωρεάν χρήση 
για τους διαμένοντες σε Junior Suites, των κάτωθι υπηρεσιών του Spa Center: Sauna, Hammam και Jacuzzi. • 20% έκπτωση στις 
a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα) • άίθουσα για χαρτί και επιτραπέζια παιχνίδια. 

Για τα παιδιά προσφέρουμε:
α) πρωινή και απογευματινή δημιουργική απασχόληση καθημερινά, β) άπασχόληση κατά την διάρκεια του ρεβεγιόν και

γ) Θεατρική παράσταση στις 24 & 31/12/16

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ µε το Ι.Χ. σας

* Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.1 Ενήλικας και 1 παιδί έως 11.99 ετών σε standard δίκλινο δωμάτιο, χρέωση μονόκλινου.
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα-Alkyon-Αθήνα € 35 το άτομο.
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VASILITSA RESORT 4* Sup DON CONSTANTINO Hotel 4*ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

KALAVRITA CANYON HOTEL & SPA 4*sup ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α Hotel 3*
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ µε το Ι.Χ. σας

χΡΙΣΤΟΥΓΕνΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΑΙΘΟΥΣΑ BELVEDERE
• 24/12  Συμμετοχή στον πλούσιο Χριστουγεννιάτικο Buffet στην αίθουσα Belvedere με κόστος 45€ ανά 
ενήλικα. Παιδιά 0-6 ετών δωρεάν, παιδιά 7-12   ετών 50%.
• 25/12  Συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο brunch 13:00μμ - 15:00μμ στην αίθουσα Belvedere με κόστος  
ανά  ενήλικα 19€ χωρίς τα ποτά. Παιδιά 0-6 ετών δωρεάν, παιδιά 7-12 ετών 10€
ΠΡωΤΟχΡΟνΙΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑ BELVEDERE
• 31/12  Συμμετοχή στον πλούσιο Πρωτοχρονιάτικο Buffet στην αίθουσα Belvedere  με κόστος 50€ ανά 
ενήλικα. Παιδιά 0-6 ετών δωρεάν, παιδιά 7-12  ετών 50%.
• 1/1  Συμμετοχή στο Πρωτοχρονιάτικο brunch 13:00μμ – 15:00μμ στην αίθουσα Belvedere με κόστος  ανά  
ενήλικα 21€ χωρίς τα ποτά. Παιδιά 0-6 ετών δωρεάν, παιδιά 7-12 ετών 12€

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 
µε πρωινό καθηµερινά.

ΧΕΝΙΑ PALACE
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες

∆ίκλινο Classic 180 240
∆ίκλινο Classic 
Panoramic View 210 280

3o άτ. 3 έως 12 ετών 30 40
Junior Suite έως 3 άτ.* 658 870
Suite έως 3 άτοµα * 835 1098
Μονόκλινο Standard 270 359

PORTARIA HOTEL & SPA 4* ΧΕΝΙΑ PALACE PORTARIA HOTEL 4*ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Στην καρδιά της όμορφης κωμόπολης, 14 χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο του Χελμού, το KALAVRITA 
CANYON HOTEL & SPA 4* Sup. άνοιξε τις πόρτες του το Νοέμβριο του 2010. 38 πολυτελή δωμάτια 
με μοντέρνα διακόσμηση και υψηλή αισθητική, προσφέρουν ηρεμία και ξεκούραση. Στο εστιατόριο 
MONASTERY του Ξενοδοχείου, θα γευθείτε νόστιμες δημιουργίες, ενώ στο Golden bar η απόλαυση ενός 
καφέ ή ποτού είναι δεδομένη. Απαραίτητη η επίσκεψή σας στο SPA του!

To VASILITSA RESORT 4* βρίσκεται στην πανέμορφη Βασιλίτσα Γρεβενών σε υψόμετρο 1.230 
μέτρων, στο εθνικό πάρκο της Βόρειας Πίνδου και σε κοντινή απόσταση από το χιονοδρομικό 
κέντρο Βασιλίτσας. Αποτελεί ιδανική επιλογή για ξεκούραση και χαλάρωση, καθώς διαθέτει 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ, παιδότοπο και γυμναστήριο. Τα 33 δωμάτια 
του αποπνέουν πολυτέλεια και στυλ, συνδυάζοντας αρμονικά την πέτρα και το ξύλο, κύρια 
χαρακτηριστικά της περιοχής. 

Το πετρόχτιστο ξενοδοχείο ANDROMEDA 
3* βρίσκεται στην περιοχή Κρυονέρι 
της Λίμνης Πλαστήρα, σε ένα ήσυχο 
περιβάλλον δίπλα στη φύση. Αποτελεί 
ιδανική επιλογή για στιγμές χαλάρωσης 
και ξεκούρασης στους ζεστούς και 
φιλόξενους χώρους του. Απολαύστε 
πλούσιο ελληνικό παραδοσιακό πρωινό 
και τον καφέ σας δίπλα στο τζάκι της 
σάλας και αφήστε τη μαγεία του τοπίου να 
σας γοητεύσει.

Απεριόριστη χρήση σάουνας και χαμάμ.
Kόστος του ρεβεγιόν για την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς € 40 κατ' άτομο.

* Η τιμή αφορά συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα. 
Προαιρετική επιβάρυνση για Ρεβεγιόν στις 24/12 και 31/12, € 25,00 ο ενήλικας 
και € 15,00 το παιδί έως 12 ετών. 

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές)
µε πρωινό µπουφέ καθηµερινά

KALAVRITA 
CANYON

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες

∆ίκλινο Standard 194 258 162
∆ίκλινο Deluxe 250 332 205
∆ίκλινο Superior 292 390 258
3ο άτοµο 60 80 60
3ο άτοµο ως 12 ετών 30 40 30
Μονόκλινο Standard 345 455 295
Μονόκλινο Deluxe 455 595 380
Μονόκλινο Superior 538 702 440

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ
(χωρίς εκδροµές) µε πρωινό

VASILITSA RESORT
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ

4µέρες/3 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες
∆ίκλινο Σοφίτα 120 115
∆ίκλινο standard 150 145
3ο  άτοµο Σοφίτα 30 30
3ο  άτοµο standard 60 60
3ο  άτ. έως 12 ετ. Σοφίτα 15 15
3ο  άτ. έως 12 ετ. standard 30 30
Μεζονέτα * 420 410

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 
µε πρωινό.

DON CONSTANTINO 
HOTEL

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ

4µέρες/3 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες

∆ίκλινο 164 147

3ο  άτοµο 40 40

3ο  άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο 40 40

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε πρωινό.

ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α HOTEL ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3 µέρες/2 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες 3 µέρες/2 νύχτες

∆ίκλινο  59 79 49
3ο  άτοµο 19 25 19
3ο  άτοµο έως 12 ετών  ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο  άτοµο έως 12 ετών 19 25 19

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ Ρεβεγιόν µε DJ.

PORTARIA HOTEL & SPA
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 

∆ΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΠΡΩΪΝΟ ΜΟΝΟ 
4 µέρες/ 
3 νύχτες

5 µέρες/ 
4 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

5 µέρες/ 
4 νύχτες

3 µέρες/ 
2 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

∆ίκλινο Classic MV 275 328 245 292 139 208
∆ίκλινο Panoramic SSV ή Sup MV 304 359 275 323 149 223
∆ίκλινο Suite MV 450 526 410 476 255 375
3ο άτοµο 169 208 169 208 52 79
3ο άτοµο 3 ως 11 ετών 109 136 109 136 32 49
4ο άτ 3 ως 11 ετ. σε Suite 109 136 109 136 32 49
Μονόκλινο 480 575 425 510 234 350

Οι τιμές 4 διαν/σεων βασίζονται σε προσφορά με ελάχιστη διαμονή 4 νύχτες

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑνΟΥν:
 Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό σε μπουφέ
 Εορταστικό ΡΕΒΕΓΙΟΝ με DJ στις 24/12 και 31/12
χMAS LUNCH με παραδοσιακή γαλοπούλα ή NEW 
YEAR LUNCH το μεσημέρι στις 25/12 ή 01/01.
Δείπνο ημιδιατροφής τις υπόλοιπες ημέρες της 
διαμονής ανάλογα με το πακέτο.

Το ξενοδοχείο DON CONSTANTINO 
4* βρίσκεται στο Πολυνέρι Γρεβενών, 
στους πρόποδες της Βάλια Κάλντα της 
Πίνδου και σε υψόμετρο 1.170 μέτρων. 
Προσφέρει πανοραμική θέα στην πλαγιά, 
όπου είναι χτισμένο και υπόσχεται στους 
φιλοξενούμενους μοναδικές στιγμές ξεγνοι-
ασιάς και ξεκούρασης. Στους υπέροχα 
διακοσμημένους με πέτρα και ξύλο χώρους 
μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας, τον 
καφέ αλλά και το ποτό σας. Απολαύστε την 
ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου και χαλαρώ-
στε δίπλα στο τζάκι. 

* Συνολική τιμή δωματίου.
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MOUZAKI PALACE HOTEL & SPA 4* AVARIS HOTEL 5*
ΜΟΥΖΑΚΙ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

AIOLIDES 3*
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

* Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.

ΓΙΟΡΤΙνΕΣ ΠΑΡΟχΕΣ:
• Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν με Ζωντανή μουσική 

στις 25/12 & 31/12 με πρωτοχρονιάτικη πίτα και δώρο έκπληξη 
για τον τυχερό νικητή !

• Δωρεάν τα πρώτα ξύλα (7 κιλά) σε κάθε δωμάτιο για το τζάκι. 
• Γιορτινό Καλωσόρισμα με χειροποίητα μελομακάρονα και τοπικό γλυκό 

κουταλιού στο δωμάτιο.
• Δωρεάν υδροποδήλατο για ένα άτομο στο σύνολο της διαμονής.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

AIOLIDES
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρες/ 3 νύχτες 5 µέρες/ 4 νύχτες 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Comfort 243 295 142 193
∆ίκλινο Superior 267 325 159 208
3o άτοµο 80 98 60 83
3o άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Studio * 646 810 390 545

Στην καρδιά της λίµνης Πλαστήρα σε υψόµετρο 800 µέτρων, οι παραδοσιακά πετρόχτιστες Αιολίδες σας υποδέχονται στο κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας. Ο ροµαντισµός συντροφεύει τα δωµάτια 
στις Αιολίδες µε την πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν σε όλους τους χώρους και θέα τη λίµνη Πλαστήρα και τα βουνά των Αγράφων.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Ευρύχωρα κλιµατιζόµενα δωµάτια πολυτελείας µε χειροποίητα µπρούτζινα κρεβάτια κατηγορίας Canopy style ή Studios µε αυτόνοµη είσοδο, µε σαλόνι, πέτρινο τζάκι και ιδιωτικό 
ανατολικό µπαλκόνι. Όλα τα δωµάτια διαθέτουν επιλεγµένη επίπλωση, ξύλινες οροφές, τηλεόραση Lcd 32’, χρηµατοκιβώτιο, ψυγειάκι, mini bar και στα µπάνια ντουζ µε στήλη υδροµασάζ και 
προϊόντα περιποίησης. Κάθε δωµάτιο έχει τα δικά του χρώµατα και στυλ διακόσµησης. 
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αίθουσα πρωινού, Café Bar Restaurant µε τζάκι, δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους και ιδιωτικός χώρος στάθµευσης, κήπος 10 στρεµµάτων.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ µε το Ι.Χ. 

ΠΑΡΟχΕΣ MONTANA HOTEL:
• Πρωινό & δείπνο ημερησίως σε πλούσιο μπουφέ (εκτός από 24/12 και 31/12)

• Συμμετοχή στο εορταστικό Gala στις 24/12 και 31/12
• Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις, και εξοπλισμό: 

Σύστημα jet (υδρομασάζ), Nεροκουρτίνα, Σύστημα αντιστρόφου κολύμβησης
• Aίθουσα γυμναστηρίου

• Κλειστό parking 150 IX με εσωτερικό ανελκυστήρα προς όλους τους ορόφους
• Aίθουσα πινγκ πονγκ, μπιλιάρδου και παιδότοπο

• Έκπτωση 20% στο SALOON PARK

Ένα πολυτελές καταφύγιο σε ελατόφυτη πλαγιά του Βελουχίου σε υψόµετρο 1.000 µέτρων

MONTANA
HOTEL & SPA 5*

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΑΡΟχΕΣ AVARIS HOTEL:
• Πρωινό & δείπνο ημερησίως σε μπουφέ (εκτός από 24/12 και 31/12)

• Συμμετοχή στο εορταστικό Gala στις 24/12 και 31/12
• Ζωντανή μουσική στο χώρο του Piano Bar 23, 25, 26, 28, 30/12 

 και 1, 3, 5, & 6/1
• Συμμετοχή στο παιδικό πάρτυ στις 25/12 και 01/01

• Απασχόληση παιδιών καθημερινά το απόγευμα στο Playroom
• Έκπτωση 20% στον χώρο του Fitness Spa (υδρομασάζ, χαμάμ & σάουνα)

• Δωρεάν Wi-Fi Internet & Δορυφορική τηλεόραση
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

AVARIS HOTEL
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ. 2 µέρ./ 1 νύχτ. 3 µέρ./ 2 νύχτ.

∆ίκλινο Standard (έως 2 άτοµα) 245 315 55 110
∆ίκλινο Loft (έως 3 άτοµα) 265 345 65 130
∆ίκλινο Deluxe (έως 4 άτοµα) 285 375 75 150
∆ίκλινο Loft Suite (έως 4 άτοµα) 335 445 95 190
∆ίκλινο Suite (έως 4 άτοµα) 395 525 120 240
3ο /4ο άτοµο 65 85 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο /4ο άτοµο εως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο Standard 365 475 85 170

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ(χωρίς εκδροµές) 
µε ηµιδιατροφή/ ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική.

MOUZAKI  PALACE 4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ.
∆ίκλινο 261 342
3ο άτοµο * 199 262
3ο / 4o άτ. ως 5 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο / 4o άτ. 6 ως 14 ετών 105 140
Μονόκλινο 382 505

Το στολίδι της Δυτικής Θεσσαλίας, είναι χτισμένο σε λόφο, στις παρυφές του χωριού Μουζάκι. Περιτριγυρισμένο από 
ένα δάσος με βελανιδιές, καστανιές και πεύκα προσφέρει μια πανοραμική θέα του χωριού και του Θεσσαλικού κάμπου, 
σε ένα φυσικό τοπίο που θα σας μαγέψει. Απέχει μόλις 20’ από την πόλη της Καρδίτσας και 15’ από την πόλη των 
Τρικάλων, κάνοντας το ιδανική βάση για επισκέψεις σε δημοφιλέστατους προορισμούς όπως την Λίμνη Πλαστήρα, το 
πανέμορφο Περτούλι και τα μαγευτικά Μετέωρα. Σας δίνεται λοιπόν η ευκαιρία παράλληλα με τη ζεστή φιλοξενία μας και 
τις παραδόσεις του τόπου μας να αποδράσετε με πλήθος εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑνΕΙ: το πρωινό σε μπουφέ, το δείπνο σε μπουφέ (το οποίο την Παραμονή των 
Χριστουγέννων και την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι το ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική), την χρήση της εσωτερικής 
θερμαινόμενης πισίνας, την χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου. Επίσης για τους μικρούς μας φίλους  ο εσωτερικός 
παιδότοπος με παιδαγωγό.
Η χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, από τα παιδιά που είναι κάτω των 15 ετών επιτρέπεται καθημερινά τις 3 
πρώτες ώρες λειτουργίας του Spa.

* 3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ µε µουσική

MONTANA
HOTEL & SPA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 µέρ./ 3 νύχτ.
23 - 26/12
30/12 - 2/1

5 µέρ./ 4 νύχτ.
23 - 27/12 
30/12 - 3/1

3 µέρ./ 2 νύχτ.
27 - 29/12

3 µέρ./ 2 νύχτ.
5/1-7/1

∆ίκλινο 335 405 140 165
3ο άτοµο 120 160 80 70
3ο άτοµο ως 8 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 9 ως 12 ετών 110 145 60 70
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών 110 145 60 70
Μονόκλινο 475 610 270 310
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Θεοφάνεια στην

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΓΗ

1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό - Αγρίνιο 
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00. Mέσω της γέφυρας του Ρίο, άφιξη στην 
ιστορική πόλη του Μεσολογγίου όπου θα ξεναγηθούμε στην Δημοτική 
Πινακοθήκη και στον Κήπο των Ηρώων. Συνεχίζουμε προς την παραλία 
της Τουρλίδας με τα διβάρια και τις γραφικές πελάδες (ξύλινα σπίτια 
στο νερό), αλλά και τις Αλυκές. Προχωράμε για το Αιτωλικό, το νησάκι 
μέσα στη λιμνοθάλασσα, που συνδέεται με την ξηρά με δύο πέτρινες 
πολύτοξες γέφυρες που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Χρόνος 
για καφέ και μετά θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Βάσως Κατράκη και 
θα επισκεφθούμε μονάδα παραγωγής αυγοτάραχου, ένα από τα πιο 
νόστιμα εδέσματα. Κατευθυνόμενοι προς το Αγρίνιο θα θαυμάσουμε το 
φαράγγι της Κλεισούρας με τους σταλακτίτες και το εκκλησάκι της Αγίας 
Ελεούσας. Άφιξη και εγκατάσταση στο MARPESSA LUXURY HOTEL & 
Spa. Ξεκούραση και δείπνο.
2η μέρα: Αγρίνιο - Αγιασμός Υδάτων - Καινούργιο - Οινοποιείο 
Θέστια - Θέρμο - Πετροχώρι - Μυρτιά & Spa !!!
Πρόγευμα με χειροποίητα εδέσματα και πρώτες ύλες βιολογικής 
καλλιέργειας από την φάρμα του Marpessa και ξεκινάμε για (πεζή) 
εξωτερική γνωριμία με τις διατηρητέες καπναποθήκες Παπαστράτου και 
Παπαπέτρου, κτίρια με μεγάλη ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική 
αξία για την πόλη. Στη συνέχεια επίσκεψη στο οινοποιείο “Θέστια” 
στο Καινούργιο Αγρινίου όπου θα δοκιμάσουμε ποικιλίες βιολογικής 
καλλιέργειας και την εξαιρετική τοπική “Μαλαγουζία”. Συνεχίζουμε 
για το Θέρμο για να ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό μουσείο όπου 
εκτίθενται ευρήματα μέχρι 2500 χρόνων! Αργότερα στο Πετροχώρι θα 
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία 
και Οζερό. Επιστρέφοντας, προσκύνημα στο μοναστήρι της Μυρτιάς, 
σπουδαίο βυζαντινό μνημείο με χιλιετή ιστορία (11ος αι.) και στάση για 
καφέ στη θέση Δογρή με την όμορφη θέα. Το απόγευμα απολαύστε τις 
εγκαταστάσεις του “9 Limnes Spa” με hammam, υδρομασάζ, τροπική 
βροχή κ.α. Δείπνο.
3η μέρα: Αγρίνιο - Αρχ.Οινιάδες - Αθήνα 
Ελληνικό πρωινό με εδέσματα από την φάρμα του Marpessa. Επίσκεψη 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο Τέχνης του γλύπτη 
Καπράλου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου 
αιώνα με καταγωγή από το Παναιτώλιο. Αναχωρούμε για το Αρχαίο 
Θέατρο των Οινιάδων με την εκπληκτική θέα προς την παλιά κοίτη του 
Αχελώου και τις παράκτιες περιοχές. Χρόνος για γεύμα σε παραθαλάσσιο 
εστιατόριο στο Κρυονέρι και μέσω Ρίου επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το 
μουσείο της φύσης και τα μυστικά της λιμνοθάλασσας. 
Ελάτε να το ζήσουμε!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 30 
θέσεων • Διαμονή στο πολυτελές MARPESSA LUXURY HOTEL & SPA στο Αγρίνιο • 
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /Συνοδός 
• Χρήση του Spa (εξαιρούνται θεραπείες & μασάζ) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. 
δεν περιλαμβάνονται: Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων (περίπου € 17 
κατ’άτομο συνολικά)

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή 
MARPESSA LUXURY 
HOTEL

3 µέρες 
5 - 7/1

∆ίκλινο 199
3ο άτοµο 190
3ο άτ. ως 12 ετών 160
Μονόκλινο 265

Αναχωρήσεις: 4 & 5 Ιανουαρίου, με ημιδιατροφή
3 & 4 μέρες με πούλμαν από € 183 
2 & 3 διαν/σεις με Ι.Χ. από € 106
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 6 - 7 / 26 - 27

Αναχωρήσεις: 4 & 5 Ιανουαρίου, με πλήρη διατροφή και ποτά 
3 & 4 μέρες με πούλμαν  από € 205
2 & 3 διανυκτερεύσεις με το I.X. σας από € 159
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 8 - 9

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Στα πολυτελή EPIRUS PALACE 5* / DU LAC 5*

ΓΥΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ - ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ
Στο  ΑMALIA DELPHI 4*

Αναχωρήσεις: 4 & 5 Ιανουαρίου, 
με ημιδιατροφή & παροχές  Extra Smart All Inclusive (18:00-24:00)
3 & 4 μέρες με πούλμαν  από € 205
2 & 3 διανυκτερεύσεις με το I.X. σας με Extra Smart All Inclusive από € 149
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 10 - 11

Αναχωρήσεις: 4 & 5 Ιανουαρίου
με πλήρη διατροφή και ποτά 
3 & 4 μέρες με πούλμαν € 209
2 & 3 διανυκτερεύσεις με το I.X. σας από € 159
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 12 - 13

ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΛΑΤΗ
Στο ΑMALIA METEORA 4*

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΒΥΤΙΝΑ - Ι.ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ
Στο  AMALIA NAUPLIA 4 *

Αναχωρήσεις: 4 & 5 Ιανουαρίου, με ημιδιατροφή και ποτά 
3 & 4 μέρες με πούλμαν € 209
1 & 2 διανυκτερεύσεις με το I.X. σας με πλήρη διατροφή & ποτά από € 62
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 18 - 19

Αναχώρηση: 4 Ιανουαρίου, με ημιδιατροφή
4 ημέρες με πούλμαν από € 215
Σόφια - Ρίλα - Φιλιππούπολη
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 28

ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΑΧΑΪΑ & Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Στο PORTO RIO HOTEL 4 *

ΧΙΟΝΟΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ
Στο  EUPHORIA CLUB HOTEL & SPA 4*

Αναχώρηση: 4 Ιανουαρίου, με ημιδιατροφή 
4 ημέρες με πούλμαν € 359
Σόφια - Ρίλα - Σαντάνσκι
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 29

Αναχώρηση: 3 Ιανουαρίου, με ημιδιατροφή  
4 ημέρες με πούλμαν μόνο € 255
και Ραγκουτσάρια 6 Ιανουαρίου 4 μέρες μόνο € 249
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 30-31

ΜΠΑΝΣΚΟ - ΛΕΥΚΕΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ!
Στο PREMIER LUXUTY MOUNTAIN RESORT & SPA 5*

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
Στο  πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA 5*

Αναχώρηση: 4 Ιανουαρίου, 
με ημιδιατροφή & γλέντι
5 μέρες με πούλμαν μόνο € 299
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 37

Αναχώρηση: 5 Ιανουαρίου, με ημιδιατροφή 
3 μέρες με πούλμαν από € 185
2 & 3 διανυκτερεύσεις με το I.X. σας από € 105
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής και τιμών σελ. 40 - 41

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ Η ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ
Στο MARGI HOTEL & Spa 5*

BΟΛΟΣ - ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
Στα VOLOS PALACE 4* / DOMOTEL XENIA VOLOU 5*

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ
Θεοφάνεια στην Ελλάδα
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1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani 
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ 
προς τη Λακωνική Μάνη. Πρώτο μας υποδέχεται το πανέμορφο 
Γύθειο, αρχαίο και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του 
Λακωνικού κόλπου με νεοκλασικά σπίτια που σκαρφαλώνουν 
αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού “Ακούμαρο”, στενά 
ανηφορικά σοκάκια με σκάλες, το κατάφυτο νησάκι Κρανάη 
(εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη 
μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για την Τροία) ο επιβλητικός 
φάρος και ο πύργος Τζαννετάκη. Μπαίνοντας στην προσηλιακή 
Μάνη, ο Κότρωνας, ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός 
σε μαγευτικό όρμο, στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που 
σήμερα βρίσκεται κάτω από τα νερά. Μέσω διαδρομής που 
αποπνέει μία απόκοσμη γοητεία, γεμάτη καστρόσπιτα και 
χωριά “κρεμασμένα” στις πλαγιές, συνεχίζουμε για Λάγια, 
έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης με 
πολλούς πύργους και ερείπια μεγαλιθικών κτισμάτων. Δεν 
είναι τυχαίο που από τους 118 παραδοσιακούς οικισμούς 
της Πελοποννήσου, οι 98 βρίσκονται στη Μάνη! Νωρίς το 
απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές PORTO 
MANI SUITES στην Κυπάρισσο της περιοχής Αλίκων. Δείπνο 
με τοπικά εδέσματα.

2η μέρα: Γερολιμένας (Αγιασμός Υδάτων) - Κοίτα - Βάθεια 
Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Μαρμάρι 
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις 
επισκέψεις μας με τον οικισμό της Κυπάρισσου, κτισμένο στη 
θέση της αρχαίας Καινήπολης, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη 
του “Κοινού των Ελευθερολακώνων” και κτίστηκε από τους 
Ταιναρίους. Στον οικισμό Κοίτα, θα περπατήσουμε ανάμεσα 
στα πάμπολλα πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση 
της νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου. Άλλα από αυτά 
κατοικήσιμα, άλλα όχι, άλλα ερειπωμένα, χαρακτηριστικό 
της περιοχής. Συνεχίζουμε για το κατ’ εξοχήν σύμβολο και 
πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Εδώ 
αποθεώθηκε η Μανιάτικη αρχιτεκτονική! Κατευθυνόμενοι για 
το ακρωτήριο Ταίναρο θα διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, 

αλλά και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Ανάπαυλα για καφέ 
λίγο πριν το Ταίναρο, το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Είναι ο τόπος των μύθων 
της αρχαίας Λακωνίας, με το ιερό του νεκρομαντείου του 
Ποσειδώνα και του ψυχοπομπείου - καθόδου στον Άδη. Από 
εδώ κατέβηκε ο Ηρακλής αλλά και Ορφέας κατά τη μυθολογία, 
ενώ στον χώρο σώζεται και διακοσμητικό ψηφιδωτό από 
δάπεδο οικίας της Ελληνιστικορωμαϊκής εποχής (1ου αι. 
μ.Χ.), αποκαλούμενο “ Άστρο της Αριάς”. Επόμενος σταθμός 
μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από 
το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). 
Επιστρέφοντας θα δούμε από ψηλά το γαλήνιο Μαρμάρι και 
θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στον απάνεμο 
όρμο του ειδυλλιακού Γερολιμένα με τις απόκρημνες ακτές. Το 
βράδυ δείπνο με φανταστικά σπιτικά εδέσματα.

3η μέρα: διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και οι εικόνες συνεχίζονται 
μαγικές! Διασχίζοντας την “αποσκιερή” Μάνη στην απόλυτη 
κυριαρχία της πέτρας, σμιλεμένης με φως, πύργοι και οχυροί 
οικισμοί μας συντροφεύουν σχεδόν παντού και φτάνουν ως τη 
θάλασσα. Η πιο γλαφυρή εικόνα της Μάνης. Από απόσταση 
θα δούμε το χωριό του Μέζαπου και τη χερσόνησο Τηγάνι 
με τα υπολείμματα του βυζαντινού “Κάστρου της Μαΐνης”. 
Προορισμός μας τα σπήλαια του Δυρού ή “Βλυχάδας” (έξοδα 
ατομικά) όπου η βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Μετά, το γραφικό 
Λιμένι όπου χρόνος για καφέ και η Αρεόπολη, η αετοφωλιά 
των Μαυρομιχαλέων, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο 
ιστορικό κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την 
πλατεία 17ης Μαρτίου! Από εδώ ξεκίνησε η επανάσταση του 
1821!!! Εδώ επίσης, υπάρχει και ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος 
που λέγεται ότι είναι ο παλαιότερος της Πελοποννήσου (πάνω 
από 180 ετών). Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επιστροφή 
μέσω του αυτοκινητοδρόμου στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές PORTO MANI 
SUITES (AΑA κατ.) στην Κυπάρισσο • Μπουφέ πρόγευμα και 
δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή.

PORTO MANI SUITES 3 µέρες
5 - 7 Ιανουαρίου

∆ίκλινο 189
3ο άτοµο 162
3o άτοµο έως 12 ετών 80
4ο άτοµο έως 12  ετών 140
Μονόκλινο 255

Θεοφάνεια στην Αγέρωχη Μάνη!
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο και Φώς!

ΚΟΤΡΩΝΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ - ΤΑΙΝΑΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΟΙΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ

Ολόγυρα παραµένει σαν άθικτη η Ιστορία της υπερήφανης και ανυπότακτης Μάνης. Οχυρωµένοι οικισµοί µε καστρόσπιτα και πύργους να υψώνονται 
λιτά και απέριττα µε φόντο τον µυθικό Ταΰγετο, µεγαλοπρεπείς κατακόρυφους βράχους και το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου.

ΒΑΘΕΙΑPORTO MANI SUITES

Θεοφάνεια στην Ελλάδα
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κόστος κατ’άτοµο: € 39

Αναχωρήσεις: 5 νοεμβρίου, 3 δεκεμβρίου
 
Σε αυτή την επίσκεψη στους Δελφούς, τους διαλεγμένους από 
θεούς και ανθρώπους για κέντρο του αρχαίου κόσμου, “ομφαλός” 
της Γης, όπου λειτουργούσε το φημισμένο δελφικό ιερό και το 
πιο διάσημο μαντείο, θα έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε 
το σημαντικό ρόλο του Απολλώνειου μαντείου σε πολιτικό, 
θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Θα εκτιμήσουμε τη συμβολή 
του στην εξημέρωση των ηθών με την εισαγωγή της κάθαρσης 
και της δικαιοσύνης και στην επιβολή ηθικής τάξης και αρμονίας 
στον κόσμο. Δεν θα παραλείψουμε βέβαια να αναφερθούμε στην 
προσπάθεια των ένθερμων υποστηρικτών Άγγελου Σικελιανού 
και Εύας Πάλμερ για την αναβίωση της Δελφικής Ιδέας, που 
αποσκοπούσε στη συναδέλφωση όλης της ανθρωπότητας μέσα 
από τον ποιητικό λόγο και το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, στον 
“ομφαλό” της Γης, τους Δελφούς.

Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγμα. Άφιξη στους Δελφούς 
με ενδιάμεση στάση για καφέ.  Στους  Δελφούς θα επισκεφθούμε 
τον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο (είσοδος δωρεάν*) και 
θα θαυμάσουμε το υποβλητικό φυσικό τοπίο, ένα από τα πιο 
εντυπωσιακά της Ελλάδας, που σχηματίζεται ανάμεσα σε δύο 
θεόρατους βράχους με έντονες αντιθέσεις, τις Φαιδριάδες (υψόμετρο 
500-700 μ.).
Μέσα από τα θαυμαστά ευρήματα των ανασκαφών που εκτίθενται 
στο Μουσείο (αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα και έργα μικροτεχνίας, 
αφιερώματα των πιστών στο ιερό, μάρτυρες πλούσιας καλλιτεχνικής 
δράσης), θα προσπαθήσουμε να αναπλάσουμε με τη φαντασία 
μας την αλλοτινή μορφή του Αρχαιολογικού χώρου, διερευνώντας 
συγχρόνως την τοπογραφία και τα μνημεία.
Αργότερα θα βρεθούμε στην Αράχωβα, την κωμόπολη που παρά 
το γεγονός ότι αποτελεί πέρασμα προς τους Δελφούς και το 
χιονοδρομικό κέντρο, αντιστέκεται στον χρόνο και στην εξέλιξη. Τα 
γραφικά πέτρινα σπίτια, στριμωγμένα στα ανηφορικά δρομάκια, 
κρέμονται σε μια ράχη του Παρνασσού που κατεβαίνει προς την 
κοιλάδα του Πλειστού ποταμού. Χρόνος για ελαφρύ γεύμα σε 
ταβέρνα στο Ζεμενό και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση για καφέ.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε εστιατόριο στο Ζεμενό
• Φ.Π.Α.

* Στις ανωτέρω επιλεγμένες ημερομηνίες, η είσοδος στους χώρους 
είναι δωρεάν.

Δελφοί
εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Αναχωρήσεις: 18 νοεμβρίου 

Η Ερέτρια, μία από τις δύο αρχαιότερες πόλεις της Εύβοιας, 
αποτέλεσε μεγάλη ναυτική δύναμη, με αποτέλεσμα να 
πρωτοστατήσει στον αποικισμό και να γνωρίσει αξιοσημείωτη 
πνευματική άνθηση. Οι Ερετριείς, από κοινού με τους Χαλκιδείς, 
ίδρυσαν αποικίες στην Νότια Ιταλία, τις Πιθηκούσσες και την Κύμη 
και μετέδωσαν το ελληνικό αλφάβητο στους Λατίνους, μαζί με τον 
ελληνικό πολιτισμό.

Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα, για την Χαλκίδα. Θα κάνουμε 
στάση για καφέ στην Βοιωτική πλευρά της Χαλκίδας, στον λόφο 
της Κανήθου, στο Κάστρο του Καράμπαμπα, που είναι ό,τι έχει 
απομείνει από την περίφημη οχύρωση της πόλης, που καταστράφηκε 
εν ονόματι του εξωραϊσμού στα τέλη του 19ου αιώνα. Έξω από 
το κάστρο βρίσκεται ο τάφος του Xαλκιδέου λογοτέχνη Γιάννη 
Σκαρίμπα.  

Στην Ερέτρια θα επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο, την 
οικία με τα ψηφιδωτά, το ναό του Δαφνηφόρου Απόλλωνα και το 
Μουσείο (έξοδα ατομικά). Θα διερευνήσουμε την τοπογραφία και 
θα επιχειρήσουμε να αναπλάσουμε με τη φαντασία μας τα αρχαία 
ιερά και την πόλη με την Ακρόπολη και το Αρχαίο Θέατρο στην ακμή 
τους και θα πάρουμε μια γεύση του σπουδαίου πολιτισμού που 
αναπτύχθηκε στην περιοχή από τα ευρήματα των ανασκαφών που 
εκτίθενται στο Μουσείο.

Στη συνέχεια θα έχουμε ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο 
στην Ερέτρια, κοντά στο “νησί των Ονείρων”. Μετά το γεύμα, θα 
αναχωρήσουμε για την Χαλκίδα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ 
στην παραλία και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε για να 
δούμε αξιοθέατα όπως το “Κόκκινο Σπίτι”, το Δημαρχιακό Μέγαρο 
και άλλα νεοκλασικά κτίρια, απομεινάρια μιας πρόσφατης εποχής 
αίγλης. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε την γέφυρα του Πορθμού 
με το παγκοσμίως μοναδικό παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρίπου, 
που προκαλεί το θαυμασμό και το ενδιαφέρον του επιστημονικού 
κόσμου. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: 
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.

Αναχωρήσεις: 31 Μαρτίου, 12 Μαΐου 

Στη σύντομη επίσκεψη στην Αρχαία Μεσσήνη, θα 
επιχειρήσουμε να έχουμε μια σφαιρική εικόνα της 
ιστορικής εξέλιξης της πόλης, αλλά και της σημασίας 
της και του ιστορικού ρόλου που διαδραμάτισε η Αρχαία 
Μεσσήνη ως πολιτικό και καλλιτεχνικό κέντρο του 
αρχαίου ελληνικού κόσμου. 

Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα μέσω του αυτοκινητοδρόμου. 
Ενδιάμεση στάση για καφέ και άφιξη στην Αρχαία Μεσσήνη. 
Θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά) και 
θα θαυμάσουμε τα εκθέματα, αντιπροσωπευτικά ευρήματα από 
τις ανασκαφές της Αρχαίας Μεσσήνης, μεταξύ των οποίων ένα 
ρωμαϊκό αντίγραφο του Δορυφόρου του Πολυκλείτου, αγάλματα του 
Μαχάονα και του Ποδαλείριου και άλλα γλυπτά του γνωστού γλύπτη 
Δαμοφώντα, αγάλματα ιερειών της Αρτέμιδος Ορθίας, το άγαλμα της 
Άρτεμης Λαφρίας, το άγαλμα της θεάς Ίσιδος ως Πελαγίας, καθώς 
και μακέτα του Ασκληπιείου.

Στον αρχαιολογικό χώρο, θα επισκεφθούμε το Αρχαίο Θέατρο, 
την Κρήνη Αρσινόη, την Αγορά, το Ασκληπιείο και το Στάδιο – 
Γυμνάσιο με το Μαυσωλείο των Σαιθιδών, ενώ με τη φαντασία μας 
θα προσπαθήσουμε να αναπλάσουμε την εικόνα της μεγαλειώδους 
πολιτείας στην εποχή της ακμής της.

Αργότερα θα έχουμε ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη 
συνέχεια, θα επισκεφθούμε την Αρκαδική Πύλη, από όπου θα 
θαυμάσουμε τα απομεινάρια του επιβλητικού οχυρωματικού 
περίβολου της Μεσσήνης με τις πύλες και τους πύργους, που 
σηματοδοτεί την επανίδρυση του ελεύθερου Μεσσηνιακού κράτους 
μετά τη μάχη στα Λεύκτρα (371 π. Χ.) από τον Θηβαίο στρατηγό 
Επαμεινώνδα και τους Αργείους συμμάχους.  Επιστροφή στην 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.

Περιλαμβάνονται: 
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.

κόστος κατ’άτοµο: € 39 κόστος κατ’άτοµο: € 42

ερετρία η “κωπηλάτις πόλις” αρχαία Μεσσήνή
εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

στον “ομφαλό” της Γής!
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ΜΥΚΗΝΕΣ - ΤΙΡΥΝΘΑ
ΑΣΙΝΗ - ΤΟΛΟ 

Αναχώρηση: 4 Μαρτίου

Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα για Μυκήνες, όπου 
θα επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο, 
καθώς και τον “Θησαυρό του Ατρέως”. Θα θαυμάσουμε τα 
κυκλώπεια τείχη και την μεγαλειώδη Πύλη των Λεόντων, 
που κτίσθηκε το 1250 π.Χ. Θα δούμε τον Ταφικό κύκλο Α’ 
που έφερε στο φώς η σκαπάνη του Σλήμαν το 1876 και 
απέδειξε την ύπαρξη του Μυκηναϊκού πολιτισμού και την 
ιστορικότητα των ομηρικών επών.

Συνεχίζουμε για την αρχαία Τίρυνθα, όπου θα 
επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και θα θαυμάσουμε 
τα εκπληκτικά έργα οχυρωματικής τέχνης, που ο 
Παυσανίας δεν δίστασε να συγκρίνει με τις πυραμίδες 
της Αιγύπτου. Σήραγγες με εκφορική στέγαση και 
δωμάτια δίπλα στα τείχη, μεγαλιθικά μνημεία εξαιρετικής 
τεχνικής, που προφανώς ήταν αποθήκες στην ειρήνη 
και καταφύγια στον πόλεμο. Στο ψηλότερο σημείο της 
Ακρόπολης θα φαντασθούμε να ορθώνεται το ανάκτορο 
με το μεγαλοπρεπές μέγαρο και το θρόνο του βασιλιά.

Επόμενη επίσκεψη μας θα είναι η Αρχαία Ασίνη, που 
αποτελείται από τείχη 3ου αι. π.Χ. και την ακρόπολη που 
είναι κτισμένη σε τριγωνικό βραχώδη λόφο σε επαφή 
με τη θάλασσα. Από τις ανασκαφές έχουν αποκαλυφθεί 
και ίχνη οικισμών Πρωτοελλαδικής, Μεσοελλαδικής, 
Μυκηναϊκής, Γεωμετρικής, Αρχαϊκής και Ελληνιστικής 
εποχής καθώς και τα αντίστοιχα νεκροταφεία και η 
σημαντική μυκηναϊκή νεκρόπολη της "Μπαρμπούνας". 
Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και επιστροφή στην 
Αθήνα το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν • Έμπειρος 
συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Ελαφρύ γεύμα σε 
τοπικό εστιατόριο • Ελεύθερη είσοδος στους αρχαιολογικούς 
χώρους • Φ.Π.Α.

Άσκρη - Λίμνη Μουσών - Οινογευσία

κόστος κατ’άτοµο: € 39

Νέο Αρχαιολογικό Θήβασ

Αναχωρήσεις: 11 νοεμβρίου, 24 Φεβρουαρίου, 17 Μαρτίου 

Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα, για Θήβα. Επίσκεψη στο 
νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών (έξοδα ατομικά) που στεγάζει 
πλήθος αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών των χιλιετιών της 
συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας στη Βοιωτία. Ο εκθεσιακός 
χώρος αναπτύσσεται σε δυο διαφορετικά επίπεδα. Ο εξώστης 
λειτουργεί και ως σύντομη διαδρομή για τον επισκέπτη που 
διαθέτει περιορισμένο χρόνο, με  ιδιαίτερη αναφορά στις τραγωδίες 
του θηβαϊκού μυθολογικού κύκλου, ενώ επιπλέον οδηγεί στον 
στεγασμένο αρχαιολογικό χώρο στα θεμέλια του μουσείου. Εκεί 
διατηρείται τμήμα οικίας της 3ης χιλιετίας, τάφοι του 17ου αι. π.Χ. 
και η θεμελίωση του μυκηναϊκού τείχους της Καδμείας (13ος αι. π.Χ.). 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ιερό ναό του Αγίου Λουκά, όπου 
βρίσκεται ο τάφος του Λουκά του Ευαγγελιστού, που έζησε στην 
Θήβα τον 1ο μ.Χ. αιώνα.
Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Θήβα. Αργότερα 
συνεχίζουμε για την Άσκρη στις ανατολικές υπώρειες του Ελικώνα, 
όπου γινόταν η γιορτή των “Μουσείων” με μουσικούς και θεατρικούς 
αγώνες για να τιμήσουν τις εννέα Μούσες, προστάτιδες των 
Γραμμάτων και των Τεχνών. Στο κέντρο του χωριού δεσπόζει η 
προτομή του μεγάλου επικού ποιητή Ησίοδου, που γεννήθηκε και 
πέθανε εδώ. Θα επισκεφθούμε το Οινοποιείο “Κτήμα Μουσών” 
της οικογένειας Ζαχαρία για γευσιγνωσία. Χρόνος για καφέ στην 
λίμνη Μουσών σε περιβάλλον μοναδικά όμορφο. Επιστροφή (μέσω 
Αλιάρτου) στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε εστιατόριο στη Θήβα
• Φ.Π.Α.

Αρχαία Ελευσίνα - Ηραίο Περαχώρας & Λουτράκι

Αναχωρήσεις: 9 δεκεμβρίου, 10 Φεβρουαρίου 

Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα για τον αρχαιολογικό χώρο 
της Ελευσίνας. Η προσπάθεια του ανθρώπου ανά τους αιώνες να 
δώσει απάντηση στο ζητούμενο: “Τι συμβαίνει στη μετά θάνατο ζωή;” 
είναι χαρακτηριστική. Τα Ελευσίνια μυστήρια που τελούνταν με 
απόλυτη μυσταγωγία κατά την αρχαιότητα, έδιναν ένα ικανοποιητικά 
αισιόδοξο μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά το μυστικό 
κρατήθηκε σφιχτά επί ποινή θανάτου και μόνον υποθέσεις μπορούμε 
να κάνουμε πλέον. Μόνον την φαντασμαγορική πομπή που ξεκινούσε 
από το Πομπείο στον Κεραμεικό με δάδες αναμμένες και κατέληγε 
το σούρουπο στο Ελευσίνιο ιερό, μπορούμε να φαντασθούμε με 
βεβαιότητα. 

Ξενάγηση στο χώρο και στο Μουσείο. Μέσα από τα ευρήματα των 
ανασκαφών που εκτίθενται στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό 
χώρο (αγάλματα και έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών 
στο ιερό, καθώς και αρχιτεκτονικά γλυπτά), θα διερευνήσουμε την 
τοπογραφία και τα μνημεία και θα επιχειρήσουμε να αναπλάσουμε 
με τη φαντασία μας την αλλοτινή μορφή του αρχαιολογικού χώρου, 
καθώς και τα δρώμενα που γίνονταν με χαρακτηριστική μυσταγωγία 
κατά τα Ελευσίνια Μυστήρια.

Θα συνεχίσουμε για το Ηραίο Περαχώρας, το ιερό που στεκόταν 
απέναντι από τη φημισμένη Κόρινθο και αποτελούσε πολύτιμο 
σημείο αναφοράς για τους ναυτικούς. Θα επισκεφθούμε τον χώρο 
με τα λιγοστά ευρήματα και θα παραλληλίσουμε μια παρόμοια 
πομπή που ερχόταν από την Κόρινθο και κατέληγε στο Ηραίο 
κατά την τέλεση των Ηραίων, με τη λαμπρή πομπή των Ελευσίνιων 
Μυστηρίων.

Εξαγνισμένοι από την διερεύνηση τόσων μυστηρίων, θα καταλήξουμε 
στο μαγευτικό Λουτράκι για ελαφρύ γεύμα και θα επιστρέψουμε στην 
Αθήνα το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται: 
•  Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο του Αρχαιολογικού χώρου 
    και του Μουσείου της Ελευσίνας.
•  Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
•  Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
•  Φ.Π.Α.

κόστος κατ’άτοµο: € 49κόστος κατ’άτοµο: € 39

ελεΥσίνία Μυστήρια
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Βασιλόπιτες με Αγιασμό και Αρτοκλασία

Αναχ.: 26 Ιανουαρίου, 3 µέρες

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή & Συµµετοχή στην 
εορταστική βραδιά για την κοπή της πίτας µε µουσική και δώρα.

KAZARMA HOTEL 3 µέρες

∆ίκλινο Standard 199

∆ίκλινο Superior 229

3ο άτοµο 159

Μονόκλινο 270

KAZARMA HOTEL & SPA

KAZARMA HOTEL & SPA

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 
στο συγκλονιστικό KAZARMA HOTEL & SPA

1η μέρα: Αθήνα - Τρίκαλα - Kazarma Hotel & Spa
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 7:30 με κατεύθυνση τα Τρίκαλα. 
Στην πόλη θα επισκεφθούμε το τέμενος Οσμάν Σάχ ή 
Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι.), θα θαυμάσουμε 
την πανέμορφη κεντρική γέφυρα κατασκευασμένη το 1886 
και μέσω όμορφου ανηφορικού περίπατου στη Μεσαιωνική 
συνοικία Βαρούσι, θα φτάσουμε μέχρι το Φρούριο με το ρολόι 
(έμβλημα) της πόλης. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Πλαστήρα και 
εγκατάσταση στο πολυτελές KAZARMA HOTEL & SPA 4* sup. 
στα Καλύβια Φυλακτής. Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Αρτοκλασία & Αγιασμός στη Λίμνη Πλαστήρα - 
Κοπή πίτας
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για αγιασμό και αρτοκλασία 
στην Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Κορώνης (12ου 
αι.) με τη μακραίωνη ιστορία. Βρίσκεται πάνω σ' ένα φυσικό 
μετέωρο μπαλκόνι απ' όπου βλέπεις ολόκληρο τον Θεσσαλικό 
κάμπο κι' αγναντεύεις από τον Όλυμπο μέχρι το Πήλιο και τον 

Τυμφρηστό! Στη συνέχεια θα απολαύσουμε τη διαδρομή στις 
δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες, έναν πραγματικά μαγικό 
κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα κ.α. Περνώντας από τα 
χωριά, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη 
ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Επιστροφή και ξεκούραση. Το 
βράδυ εορταστικό δείπνο με συνοδεία ζωντανής μουσικής, 
γλέντι και χορό και φυσικά την κοπή της πίτας μας!

3η μέρα: Καρδίτσα - Παυσίλυπο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χρόνος για χαλάρωση στις 
ανέσεις του Kazarma. Αργότερα, μετάβαση στο κέντρο της 
πόλης της Καρδίτσας για ακόμα έναν εξαίσιο περίπατο στο 
πάρκο Παυσίλυπο. Φωτογραφηθείτε με τα παγώνια πίσω από 
το αναψυκτήριο και απολαύστε τα τοπικά εδέσματα ολόγυρα 
στις ταβέρνες και τα ουζοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Η λίμνη Πλαστήρα είναι μια ονειρική περιοχή, συνώνυμο της γαλήνης & της ατελείωτης φυσικής ομορφιάς. Κάθε εποχή έχει 
ένα ξεχωριστό & εντυπωσιακό τοπίο να σου προσφέρει απλόχερα, όπως & ατελείωτες ευκαιρίες για απόλαυση και ευεξία. 
Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το πολυτελές Kazarma Hotel με πρωταγωνιστικά υλικά την πέτρα και το ξύλο.

Το Kazarma Hotel προσφέρει, άνετα και πολυτελή δωμάτια, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγμένη διακόσμηση, 
δημιουργώντας έτσι μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το εστιατόριο με τις εκλεπτυσμένες παραδοσιακές γεύσεις, τα cafe, το bar 
με θέα τη λίμνη, η χαλάρωση στην πισίνα του, σε συνδυασμό με την 24ωρη εξυπηρέτηση, φροντίζουν να ολοκληρώσουν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαμονή μας.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές KAZARMA 
HOTEL & SPA 4* sup  στα Καλύβια Φυλακτής • Μπουφέ πρόγευμα 
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στην εορταστική 
μουσική βραδιά γλεντιού με ζωντανή μουσική, κληρώσεις - δώρα! • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 
ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

KAZARMA HOTEL & SPA

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

KAZARMA HOTEL & SPA
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Βασιλόπιτες με Αγιασμό και Αρτοκλασία

1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Στεμνίτσα - Αρκαδιανή
Αρχοντικό Καλτεζιώτη
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για 
καφέ και προορισμό την Αρκαδία. Αρχίζουμε τις επισκέψεις 
μας από την πετρόχτιστη ιστορική Καρύταινα με το θρυλικό 
πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο κάστρο του 13ου αιώνα. 
Αργότερα στη Στεμνίτσα, παλιό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας, 
θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να 
δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και το λαογραφικό 
μουσείο. Συνεχίζουμε για το πρότυπο κέντρο γεύσεων και 
σπιτικής μαγειρικής “Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι. Μέσω 
του αυτοκινητοδρόμου κατευθυνόμαστε στο υπέροχο και 
πολυτελέστατο “ΑΡχΟνΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙωΤΗ” στην Κάψια. 
Εγκατάσταση και ξεκούραση στο ατμοσφαιρικό bar με το 
πιάνο και τα πολυτελή του σαλόνια. Το βράδυ δείπνο μπουφέ!

2η μέρα: Αρτοκλασία στην Ι.Μ.Βαρσών - Λεβίδι 
Οστρακίνα!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ιερά 
Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών (11ου μ.Χ. 
αιώνα), ένα καταφύγιο ομορφιάς και πνευματικότητας 
που ορθώνεται στο όρος Κτενιάς, μόλις 11 χιλιόμετρα από 
την Τρίπολη. Από το Άγιο Βήμα ξεκινάει μυστικό αγίασμα 
που πληθαίνει και ξεχύνεται άφθονο από τις πολλές 
δροσερές βρύσες σ’αυτό το περιβόλι του Θεού. Εδώ θα 
γίνει η αρτοκλασία και ο Αγιασμός μας! Μεταφερόμαστε 
στο “Μαντινειακό Πεδίο”, για να δούμε τον αρχιτεκτονικά 

παράδοξο ναό της Αγίας Φωτεινής. Ακολουθώντας τους 
δρόμους των γραφικών περιστεριώνων και του μοσχοφίλερου, 
θα φθάσουμε στο ιστορικό Λεβίδι στις παρυφές του δάσους, 
όπου χρόνος για περίπατο και γεύμα. Ακολουθούν παιχνίδια 
με το χιόνι ή αχνιστός καφές στο σαλέ του χιονοδρομικού 
της Οστρακίνας. Επιστρέφουμε στο πολυτελές “Αρχοντικό” 
μας. Το βράδυ θα κόψουμε την πίτα μας με πλούσιο μπουφέ, 
μουσική, γλέντι και χορό!

3η μέρα: Ελάτη - Βυτίνα - Οινοποιείο Καλόγρη - Κάψια 
(σπήλαιο) - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος για 
να χαρείτε τους χώρους και τις ανέσεις του καταπληκτικού 
αυτού ξενοδοχείου. Αναχωρούμε για την υπέροχη Ελάτη 
όπου θα θαυμάσουμε τις υπέροχες ξύλινες δημιουργίες 
του καλλιτέχνη Χρήστου Σιμόπουλου. Στάση για καφέ 
στη γραφική Βυτίνα και αργότερα, στο χωριό Κάψια θα 
επισκεφθούμε το γνήσια παραδοσιακό, οικογενειακό 
οινοποιείο “Καλόγρη” με τις υπέροχες τοπικές αρωματικές 
ποικιλίες σε “ετικέτες” περιορισμένης παραγωγής. Το 
μεσημέρι θα απολαύσουμε γεύμα με παραδοσιακούς 
μεζέδες και τα φημισμένα τρυφερά παϊδάκια της περιοχής 
σε ταβέρνα (έξοδα ατομικά). Πριν αποχαιρετήσουμε την 
Αρκαδία, θα ξεναγηθούμε στα ζωντανά γλυπτά της φύσης 
στο κοντινό σπήλαιο Κάψια (έξοδα ατομικά) που είναι το 
νέο στολίδι της περιοχής. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση για καφέ.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο Luxury Boutique Hotel “ΑΡχΟνΤΙΚΟ 
ΚΑΛΤΕΖΙωΤΗ” 4* sup στην Κάψια Μαντινείας • 
Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στην εορταστική μουσική 
βραδιά γλεντιού με κληρώσεις - δώρα! • Ελεύθερη 
χρήση wi-fi, της σάουνας και του γυμναστηρίου • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

βασιλόπιτα µε στυλ στο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ 
Luxury Boutique Hotel & Suites

Αναχ.: 9 Φεβρουαρίου, 3 µέρες Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας 
µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε ηµιδ/φή & Συµµετοχή 
στην εορταστική βραδιά 
για την κοπή της πίτας µε 
µουσική και δώρα.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή & 
Συµµετοχή στην εορταστική βραδιά για την κοπή της 

πίτας µε µουσική και δώρα.

3 µέρες 3 µέρες / 2 νύχτες

∆ίκλινο 199 129

3ο άτοµο 148 80

Μονόκλινο 279 220

µία αρχοντική εµπειρία!!!

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΥΦΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ...

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΣΩΝ - ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΟΙΝΩΝ & ΓΛΥΠΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΚΑΨΙΑ - ΛΕΒΙ∆Ι - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΤΖΙωΤΗΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΤΖΙωΤΗ

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΛΟΓΡΗ

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ
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ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ του χειµώνα

LIMNEON RESORT & SPA 5*

POSEIDON PALACE 4* Sup.

VASILITSA RESORT 4* Sup

EPIRUS PALACE 5* ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΚΑΜΙΝΙΑ ΑΧΑΪΑΣ

THESSALIKON GRAND 5* ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΒΑΣΙΛΙΤΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

* Αφορά συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.

Τιµή κατ΄ άτοµο µε πρωινό

VASILITSA RESORT 3 µέρες/2 νύχτες 4 µέρες/3 νύχτες

∆ίκλινο Σοφίτα 59 84

∆ίκλινο standard 79 109

3ο  άτοµο 20 30

3ο  άτοµο έως 12 ετών 10 15

Μεζονέτα / Σουίτα * 190 265

Τιµή κατ΄ άτοµο µε ηµιδιατροφή & spa

EPIRUS PALACE 5* 3 µέρες / 2 νύχτες

∆ίκλινο executive 126

3ο άτοµο 88

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν

4ο άτοµο ως 12 ετών 62

Τιµή κατ΄ άτοµο µε ηµιδιατροφή

AIOLIDES HOTEL 3 µέρες / 2 νύχτες

∆ίκλινο 96
3ο άτοµο 48
3ο άτοµο ως 10 ετών ∆ωρεάν
4ο άτ. έως 10 ετών 36

Τιµή κατ΄ άτοµο µε ηµιδιατροφή & spa

LIMNEON RESORT & SPA 3 µέρες / 2 νύχτες

∆ίκλινο 109
3ο άτοµο 65
3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν
3ο άτοµο 7 έως 12 ετών 40

Η προσφορά περιλαμβάνει:
• Ημιδιατροφή (μπουφέ πρωινό και δείπνο)
• Αναβάθμιση σε Executive Signature δωμάτιο στους   
   τελευταίους ορόφους 
• 30 λεπτά back ή foot μασάζ ανά ενήλικα
   και 20 λεπτά Kid’s μασάζ 
• Ελεύθερη χρήση Χαμάμ, Σάουνας, Γυμναστηρίου  
• Welcome package με ένα μπουκάλι κρασί στο δωμάτιο 
• Late check out έως τις 16:00 κατόπιν διαθεσιμότητας

Η προσφορά περιλαμβάνει:
• Ημιδιατροφή
   (μπουφέ πρωινό και δείπνο από a la cart τιμοκατάλογο)
• Διαμονή σε comfort δωμάτιο 27 τ.μ. με τζάκι
   με δυνατότητα αναβάθμισης κατόπιν διαθεσιμότητας 
• ΔωΡΕΑΝ 7 κιλά ξύλα για το τζάκι καθημερινά
• Έκπτωση 15% στο Escape room 
• Κάθε Σάββατο ζωντανή μουσική στο bar του ξενοδοχείου 
• Καλωσόρισμα με τοπικό γλυκό κουταλιού 
• Early check in στις 12:00 και Late check out στις 16:00
   κατόπιν διαθεσιμότητας

Η προσφορά περιλαμβάνει:

• Μπουφέ πρωινό  
• Ελεύθερη χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, 
   τζακούζι, σάουνα και παιδότοπου με ομαδικά παιχνίδια
• Στις 3 διανυκτερεύσεις,
   μία επιπλέον διανυκτέρευση ΔωΡΕΑΝ
• Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας

Η προσφορά περιλαμβάνει:
•  Πλήρη διατροφή ( μπουφέ πρωινό – γεύμα και δείπνο ) 
•  Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά ( μπύρα, κρασί,  
 αναψυκτικό )
•  Απογευματινό Happy Hour 17:30 – 19:00 με καφέ φίλτρου,  
 ποπ κορν και mini sandwich  
•  Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας 

Η προσφορά περιλαμβάνει:
• Ημιδιατροφή ( μπουφέ πρωινό και δείπνο ) 
• Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου 
• Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας

Η προσφορά περιλαμβάνει:

• Ημιδιατροφή (μπουφέ πρωινό και δείπνο)
• Αναβάθμιση σε δωμάτιο θέα λίμνη κατόπιν διαθεσιμότητας 
• ΔωΡΕΑΝ είσοδο στο Spa : Θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα,
   υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ, οργανωμένο γυμναστήριο
• Καλωσόρισμα με welcome cocktail και
   σοκολατένιες λιχουδιές  
• Late check out έως τις 18:00 κατόπιν διαθεσιμότητας

(Weekends & καθημερινές από 1/11/17 – 31/5/18)

Weekends από 1/11/17 – 31/5/18

Weekends από 1/11/17 – 30/4/18 Weekends από 1/11/17 – 31/5/18

Τιµή κατ΄ άτοµο  Smart All Inclusive

POSEIDON PALACE 2 µέρες/1 νύχτα 3 µέρες/2 νύχτες

∆ίκλινο 48 96

3ο άτοµο 24 48

3ο άτοµο ως 12 ετών 12 24

4ο άτ. έως 12 ετών 6 12

Μονόκλινο 77 154

Τιµή κατ΄ άτοµο µε ηµιδιατροφή

THESSALIKON GRAND 2 µέρες/1 νύχτα 3 µέρες/2 νύχτες

∆ίκλινο 42 84

3ο άτοµο 30 60

3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. 7 έως 12 ετών 12 24

Μονόκλινο 67 134

(Weekends από 1/11/17 – 31/5/18)

(Weekends & καθημερινές από 1/11/17 – 31/5/18)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ

AIOLIDES HOTEL ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Οι τιµές δεν ισχύουν κατά τις περιόδους των 
Εορτών, των Απόκρεω, Πάσχα, Πρωτοµαγιάς

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για όσους θέλουν να 
επισκεφτούν τον «Μύλο των Ξωτικών»
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ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ

Περιλαμβάνονται: 
• Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Διαμονή στο XENIA PALACE 
PORTARIA 4* sup • Μπουφέ 
πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με 
πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α. 

1η μέρα: Αθήνα - Μακρινίτσα - Πορταριά 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση το “Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή Μακρινίτσα, που 
κουρνιασμένη στην πλαγιά του βουνού στέκεται σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω από την πόλη του Βόλου. 
Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου 
Ιωάννη του Προδρόμου, φωτογραφίες στη μαρμάρινη βρύση “αθάνατο νερό” με τους λεοντόμορφους κρουνούς 
και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό “Θεόφιλο”. Αφού απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα, θα κατευθυνθούμε 
την Πορταριά με τα γραφικά καλντερίμια την Παναγία Πορταρέα. Εγκατάσταση στο μοναδικό XENIA PALACE 
PORTARIA 4* sup σε καταπληκτική τοποθεσία και με απίστευτη θέα στην πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό! 
Το βράδυ δείπνο. 
2η μέρα: χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα 
Μπουφέ πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή μέχρι τα 
γραφικά Χάνια όπου χρόνος για καφέ και αγορές από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα. 
Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά, με την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα που 
περιέχει 3.000 παλιούς τόμους, χάρτες και έγγραφα (εξωτερική επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα 
χωριά του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα! Χρόνος για περίπατο στα γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι στα 
παραδοσιακά καφενεία στην πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο πλάτανο! Επιστροφή στα ξενοδοχείο για να 
απολαύσουμε τους υπέροχους χώρους, τα σαλόνια με το τζάκι, το ατμοσφαιρικό μπαρ, την απίστευτη θέα αλλά 
και το μοντέρνο του Spa (με σχετική χρέωση) με πλήθος από κούρες και τζακούζι με θέα!. Το βράδυ δείπνο. 
3η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές - Βόλος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια για επιβίβαση στο θρυλικό τραινάκι του Πηλίου 
(έξοδα ατομικά) που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Ταξίδι απολαυστικό και μεγαλειώδες με την αίσθηση 
μιας άλλης εποχής, εμπειρία μοναδική πλέον στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Στις Μηλιές, την πατρίδα 
του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια βιβλιοθήκη, 
με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε για την πόλη του Βόλου όπου χρόνος για γεύμα στα φημισμένα 
τσιπουράδικα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: η 2ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 2ης ημέρας.

µε διαµονή στην Πορταριά στο µοναδικό
XENIA PALACE PORTARIA

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν
µε ηµιδιατροφή

Τιµή κατ’άτοµο µε το 
δικό σας µέσο Ι.Χ.(χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή 

XENIA PALACE 
PORTARIA

2 µέρες 
18 – 19 Νοε.

3 µέρες 
17 – 19 Νοε.

2 µέρες / 
1 νύχτα

3 µέρες / 
2 νύχτες

∆ίκλινο 105 165 49 98
3ο άτοµο 105 165 49 98
3ο άτοµο ως 6 ετών 65 85 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτ. 7 ως 12 ετών 85 125 30 60
Μονόκλινο 125 195 72 140

µοναδικές αναχωρήσεις ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

...µε διαµονή στις πετρόχτιστες AIOLIDES

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
η ωραία κοιµωµένη των Αγράφων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο πετρόχτιστο AIOLIDES 3* sup σε δωμάτια με τζάκι με ΔωΡΕΑΝ τα πρώτα ξύλα (7κιλά) • 
Γλυκό καλωσορίσματος στο δωμάτιο • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Ζωντανή μουσική το Σάββατο το βράδυ • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή

AIΟLIDES 3 µέρες
2 - 4 Μαρτίου

∆ίκλινο 169

3ο άτοµο 135

3ο άτοµο έως 8 ετών 80

Μονόκλινο 210

1η μέρα: Αθήνα - Περτούλι - Ελάτη - νεοχώρι Καρδίτσας
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή, φτάνουμε στο χωριό Πύλη που ενώνει 
το χθες με το σήμερα. Από εκεί στο Περτούλι, ένα χωριό μέσα στα βουνά και τα έλατα. Συνεχίζουμε για την 
Ελάτη, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες. Άφιξη στα Καλύβια Πεζούλας στην Λίμνη Πλαστήρα. 
Τακτοποίηση στο υπέροχο πετρόχτιστο AIΟLIDES σε δωμάτια με τζάκι και θέα τη λίμνη ή τα Άγραφα. Χρόνος 
Ελεύθερος. Δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Ταυρωπού (Πλαστήρα) - Μονή Κορώνης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η περιήγηση μας στο μοναδικό τοπίο απαράμιλλου φυσικού κάλλους της Λίμνης 
Πλαστήρα ξεκινά. Ο Μεσενικόλας, η Νεράιδα, η διαδρομή μας μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ του Λαμπερού, με 
τη φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της ομορφιά. Η Μονή Κορώνης, επιβλητική και ογκώδης, μοιάζει με 
κάστρο που επιβλέπει όλες τις κινήσεις στο θεσσαλικό κάμπο μέχρι τον Όλυμπο. Η “Κοιμωμένη των Αγράφων” 
αγκαλιάζεται από κατάφυτα βουνά και το τοπίο απογειώνει το νου του ανθρώπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ξεκούραση, δείπνο και διασκέδαση με ζωντανή μουσική!
3η μέρα: Καρδίτσα - Παυσίλυπο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χρόνος για ψυχική ανάπαυση και ρέμβη ή βολτούλα στο χωριό. Κατάβαση στο 
κέντρο της πόλης της Καρδίτσας για ακόμα έναν εξαίσιο περίπατο στο πάρκο Παυσίλυπο. Φωτογραφηθείτε 
με τα παγώνια πίσω από το αναψυκτήριο και απολαύστε τα τοπικά εδέσματα ολόγυρα στις ταβέρνες και τα 
ουζοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Στην καρδιά της λίµνης Πλαστήρα σε υψόµετρο 800 µέτρων, οι παραδοσιακά πετρόχτιστες 
Αιολίδες σας υποδέχονται στο κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας. Ο ροµαντισµός 
συντροφεύει τα δωµάτια στις Αιολίδες µε την πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν σε όλους 
τους χώρους και θέα τη λίµνη Πλαστήρα και τα βουνά των Αγράφων.
∆ΙΑΜΟΝΗ: Ευρύχωρα κλιµατιζόµενα δωµάτια πολυτελείας µε χειροποίητα µπρούτζινα 
κρεβάτια κατηγορίας Canopy style ή Studios µε αυτόνοµη είσοδο, µε σαλόνι, πέτρινο 
τζάκι και ιδιωτικό ανατολικό µπαλκόνι . Όλα τα δωµάτια διαθέτουν επιλεγµένη επίπλωση, 
ξύλινες οροφές, τηλεόραση Lcd 32’,χρηµατοκιβώτιο, ψυγειάκι, mini bar και στα µπάνια 
ντουζ µε στήλη υδροµασάζ και προϊόντα περιποίησης. Κάθε δωµάτιο έχει τα δικά του 
χρώµατα και στυλ διακόσµησης.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αίθουσα πρωινού, Café Bar Restaurant µε τζάκι , δωρεάν 
WiFi σε όλους τους χώρους και ιδιωτικός χώρος στάθµευσης, κήπος 10 στρεµµάτων.

Aiolides Specials:
• Τοπικό γλυκό καλωσορίσματος κατά την άφιξη 
• Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τζάκι (Δωρεάν τα 
πρώτα 7 κιλά ξύλα) • Ζωντανή μουσική το Σάββατο 
το βράδυ! • Δωρεάν Wi - Fi στους κοινόχρηστους 
χώρους • Έκπτωση 15% για το Escape room για 
μικρούς και μεγάλους : “λύστε το μυστήριο του 
κρυμμένου θησαυρού των Αγράφων”.

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 17-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2-4 
Μαρ. 
2018

17-19
Νοε. 
2017
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ΠΕΛΟΠΟνΗΣΟΣ - ΙΟνΙΟ - ΚΟνΤΑ ΣΤΗν ΑΘΗνΑ
Airotel Achaia Beach Καστελόκαμπος, Ρίο 62-63
Alkyon Resort, Βραχάτι 80
Belle Helene, Γύθειο 60
Elite City Resort, Καλαμάτα 59
Horizon Blu, Καλαμάτα 79
Ionian Blue, Λευκάδα 60
Kalavryta Canyon, Καλάβρυτα 80
Kinetta Beach, Κινέττα 66
King Saron Hotel Καλαμάκι, Κορινθία 67
Porto Rio Hotel, Ρίο 62-63
Rex Hotel, Καλαμάτα 79
The Westin Resort Costa Navarino, Πύλος 64-65
Tripoli City, Τρίπολη 78
Αγέρωχη Μάνη 79
Αρκαδία - Καρύταινα 78
Αρχαία Μεσσήνη - Πύλος - Μεθώνη 59
Γύθειο - Μονεμβασιά 60
Δάσος Φολόης - Ολυμπία 78
Λευκάδα 60
Μεσσηνιακή Ραψωδία 78
Ναύπλιο - Ακροκόρινθος - Τρίκαλα Κορινθίας 67
Πατρινό Καρναβάλι - Καλάβρυτα 62-63
Πύλος - Costa Navarino 65
ΜΑΚΕδΟνΙΑ - ΘΡΑΚΗ 
Aiges Melathron, Βέροια 74

Απόκριες στην Ελλάδα!                                        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   
Thessalikon Grand, Καρδίτσα 77
Volos Palace, Βόλος 76
Xenia Palace, Πορταριά 80
Xenia Volou Domotel, Βόλος 76
Αλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι 61
Βόλος - Πήλιο - Μακρυνίτσα 76
Λίμνη Πλαστήρα - Ελάτη - Περτούλι 77 
Λίμνη Πλαστήρα - Μέτσοβο - Μετέωρα 77
Μπουρανί - Λάρισα - Αμπελάκια 75
ΗΠΕΙΡΟΣ 
Du Lac Hotel, Γιάννενα 70
Epirus Palace, Γιάννενα 71
Margarona Royal, Πρέβεζα 75
Αυθεντικά Ζαγοροχώρια 70
Γιάννενα -Τζαμάλες - Ζαγοροχώρια 70-71
Πρέβεζα - Αχέροντας - Καρναβάλι Κομιτάτου 75

ΚΟνΤΑ ΣΤΗν ΕΛΛΑδΑ
Αδριανούπολη η Μεγαλοπρεπής 72
Μπάνσκο 72

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚδΡΟΜΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Βόρειος Ήπειρος - Αργυρόκαστρο 81
Επετειακή Αγέρωχη Μάνη 81
Λίμνη Πλαστήρα 57
Μονεμβασιά 81
Πορταριά - Πήλιο 57

Grand Hotel, Θεσσαλονίκη 73
Grecotel Astir Egnatia, Αλεξανδρούπολη 69
Limneon Resort, Καστοριά 73
Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη 73
Mediterranean Village, Κατερίνη 74
Ramada Thaki Palace, Αλεξανδρούπολη 69
The Met Hotel, Θεσσαλονίκη 73
Z Palace Hotel, Ξάνθη 68
Δράμα - Άνω Πορόια- Λίμνη Κερκίνη 68
Θεσσαλονίκη - Καιμακτσαλάν 73
Θράκη - Αδριανούπολη 69
Καστοριά - Πρέσπες 73
Λουτρά Πόζαρ - Βέρμιο 74
Ξανθιώτικο Καρναβάλι 68
Όλυμπος - Έδεσσα 74
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑδΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Αιολίδες, Λίμνη Πλαστήρα 80
Amalia Hotel Delphi, Δελφοί 61
Amalia Hotel Meteora, Καλαμπάκα 78
Asklipios Thermae Platystomou, Πλατύστομο 80
Avaris Hotel, Καρπενήσι 80
Galini Mitsis, Καμ. Βούρλα 80
Grecotel Larissa Imperial, Λάρισα 75
Negroponte Resort, Ερέτρια 80
Portaria Hotel, Πορταριά 80

' 18

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε, ότι στις αναγραφόµενες τιµές µας δεν περιλαµβάνεται ο φόρος διαµονής του άρθρου 53 Ν . 4389/2016, ανά ηµερήσια χρήση εκάστου δωµατίου/ 
σουίτας, που αναµένεται να εφαρµοσθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018 ή και νωρίτερα. Η χρέωση αναµένεται να είναι ανά δωµάτιο ανά διανυκτέρευση: Ξεν/χειο 3*: € 1,50, Ξεν/
χειο 4*: € 3,00, Ξεν/χειο 5*: € 4,00 και θα καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής, µέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου 

του υπουργείου οικονοµικών,του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η τιµολογιακή πολιτική µας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
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ELITE CITY
RESORT 4*

Smart All Inclusive
CARNIVAL FUN Club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Πάρκο 
Σιδηροδρόμων - Καλαμάτα
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα μέσω σήραγγας 
Αρτεμισίου, Μεγαλόπολης για την όμορφη Μεσσηνία 
και το ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο 
της αρχαίας Μεσσήνης (έξοδα ατομικά). Καθώς θα 
το περπατάμε, θα νιώσουμε τη λάμψη της πολιτείας 
που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη όπως ήταν 
με τα αριστουργηματικά γλυπτά του Δαμοφώντα. 
Αργότερα στην πόλη της Καλαμάτας γνωριμία με το 
πολυβραβευμένο Πάρκο των Σιδηροδρόμων με τα 
τραίνα αντίκες και στη συνέχεια προσκύνημα στη 
Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση στην 
Αποκριάτικα στολισμένη παλιά πόλη γύρω από το 
κάστρο. Εγκατάσταση στο υπέροχο ELITE CITY 
RESORT 4*, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο με 
απεριόριστα ποτά.

2η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - διρός - Αρεόπολη 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πανοραμική διαδρομή 
γεμάτη μνήμες και μεσαιωνικούς πύργους στη 
Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα και την 
γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα και Πύργος 
των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια Διρού 
- Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ, μην παραλείψετε 
την συναρπαστική βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος 
στην ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στα ξενοδοχεία μας 
το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο με απεριόριστα ποτά.

3η μέρα: Πεταλίδι - Μεθώνη - Πύλος
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Εικόνες μοναδικές 
μας συντροφεύουν στον γύρο μας που αρχίζει με 
στάση για καφεδάκι στο παραθαλάσσιο Πεταλίδι. 
Από απόσταση βλέπουμε την καστρόπολη της 
Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα του βράχου, σχεδόν 
απροσπέλαστη. Συνεχίζουμε για τη γραφική 
Φοινικούντα με την καταπληκτική θάλασσα, το 
Ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την 
ιστορική Πύλο. Το βράδυ Αποκριάτικο δείπνο με 
απεριόριστα ποτά - γλέντι και χορός ως αργά.

4η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας - 
Καρναβάλι Μεσσήνης - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με φρέσκια λαγάνα νηστίσιμα και 
μη. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 
(έξοδα ατομικά) στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Καλαμάτας, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η 
Δημοτική Αγορά της πόλης. Χρόνος ελεύθερος 
μέχρι το μεσημέρι. Στις 15:00 θα μεταφερθούμε 
στη Μεσσήνη για να παρακολουθήσουμε τις 
ξεχωριστές Αποκριάτικες εκδηλώσεις! Μέσω του 
αυτοκινητόδρομου επιστρέφουμε στην Αθήνα αργά 
το βράδυ.

Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις 
επισκέψεις της 3ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Διαμονή στο ELITE CITY RESORT 4* στην Καλαμάτα • Μπουφέ πρωινό και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων (μη 
εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) • Συμμετοχή στην Αποκριάτικη βραδιά 
γλεντιού με ζωντανή μουσική • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΑΡΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ∆ΙΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ

SMART ALL INCLUSIVE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΟΤΑ & ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή και απεριόριστα 
ποτά στα δείπνα Αποκριάτικο γλέντι µε µουσική

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. 
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές) µε SMART ALL 
INCLUSIVE / Αποκριάτικο γλέντι µε µουσική

ELITE CITY RESORT 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/ 
2 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

∆ίκλινο 195 259 134 195
3ο άτοµο 155 200 85 117
3ο άτοµο ως 12 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 150 195 75 99
Μεζονέτα * - - 385 545
Μονόκλινο 247 339 209 299

* Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα, ανεξαρτήτου ηλικίας. 
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (κατόπιν ζήτησης) : € 12 το δωμάτιο τη νύχτα. 

Απόκριες στην Ελλάδα!

• Πλήρης διατροφή καθηµερινά σε πλούσιο µπουφέ
 (πρωί - µεσηµέρι - βράδυ).

• Ελεύθερη κατανάλωση µη εµφιαλωµένων ποτών στα φαγητά
 (κρασί, µπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα).

• Θεµατική Αποκριάτικη βραδιά µε ζωντανή µουσική.

• Παιδική, δηµιουργική απασχόληση µε παιδαγωγό στο Mini Club,
 καθηµερινά από 17.00 έως 20.00.

• Teenagers corner µε ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X-BOX).

• ∆ωρεάν ποπ - κορν, µαλλί της γριάς στο µπαρ του ξενοδοχείου, 
 17.00-19.00.

• Μίνι παιδότοπο µε φουσκωτά και επόπτη.

• Προβολή παιδικών ταινιών από 17.00 - 20.00

ELITE CITY RESORT 4*Απόκριες 
στο µοναδικό

ELITE CITY RESORT
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µε διαµονή στο Ionian Blue Hotel & Spa 5* Lux

Καλωσόρισµα µε χυµούς και βουτήµατα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2
16:00-20:00 Γαλλικός καφές και χυµοί µε διάφορα βουτήµατα και σνακ
20:30   ∆είπνο µε απεριόριστη κατανάλωση κρασιού τοπικής παράγωγης, µπύρας και αναψυκτικών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2
16:00-20:00 Γαλλικός καφές και χυµοί µε διάφορα βουτήµατα και σνακ
20:30  Πάρτι µε live karaoke και δείπνο µε απεριόριστη κατανάλωση κρασιού τοπικής παράγωγης, µπύρας και αναψυκτικών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2
16:00-20:00  Γαλλικός καφές και χυµοί µε διάφορα βουτήµατα και σνακ
20:30   Πάρτι µε µουσική και δείπνο µε απεριόριστη κατανάλωση κρασιού τοπικής παράγωγης, µπύρας και αναψυκτικών.

Αποκριάτικο γλέντι µε Μουσική - χορό ως αργά!

*EXTRA ΠΑΡΟΧΕΣ BELLE HELENE

Απόκριες στην Ελλάδα!

1η μέρα : Αθήνα - Λευκάδα Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 για 
Λευκάδα μέσω της γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου. Περνώντας από 
Αμφιλοχία και από τη γραφική Βόνιτσα καταλήγουμε στην υπέροχη 
Λευκάδα και στη Νικιάνα στο πολυτελέστατο IONIAN BLUE HOTEL & 
SPA 5* Lux, που μας καλωσορίζει να απολαύσουμε μαζί αυτές τις ημέρες 
σε δωμάτια με θέα θάλασσα. Δείπνο μπουφέ.
2η μέρα : Γύρος νησιού Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Εκδρομή - 
εξόρμηση στο πανέμορφο νησί για να γνωρίσουμε τα μυστικά του 
μέσα από έναν πανοραμικό γύρο. Στη διαδρομή θα περάσουμε από 
όμορφα και ονομαστά χωριά όπως το Νυδρί, η Βασιλική κ.α. Θα 
δούμε από ψηλά το Κάθισμα και διερχόμενοι από τον Άγιο Νικήτα θα 
επισκεφθούμε το μοναστήρι της Φανερωμένης με την υπέροχη θέα. Θα 
καταλήξουμε στην πόλη της Λευκάδας με την όμορφη αγορά και τον 
γραφικό πεζόδρομο. Χαρείτε την ρομαντική ατμόσφαιρα του ιστορικού 
κέντρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο 
μπουφέ και ακολουθεί πάρτι μασκέ στο κεντρικό μπαρ του ξενοδοχείου.
3η μέρα : νυδρί - (Σκορπιός ) - Καρναβάλι Πλούσιο μπουφέ 
πρόγευμα και περίπατος στο Νυδρί. Για όσους επιθυμούν, προαιρετική 
κρουαζιέρα στον μυθικό Σκορπιό, τη σπηλιά Παπανικολή και το νησί του 
ποιητή μας Α.Βαλαωρίτη, τη Μαδουρή. Αργότερα, μετάβαση στην πόλη 
της Λευκάδας για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις που κορυφώνονται με 
την παρέλαση των αρμάτων! Το βράδυ δείπνο μπουφέ με Αποκριάτικο 
γλέντι - ξεφάντωμα με ζωντανή μουσική, χορό ως αργά!!!
4η μέρα : Λευκάδα - Σαρακοστιανός μπουφές - Αθήνα Πλούσιο 
μπουφέ πρόγευμα και χρόνος για να χαρείτε το εξοχικό τοπίο, την 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και τις περιποιήσεις του Spa! Νωρίς το 
μεσημέρι θα απολαύσουμε τον Σαρακοστιανό μπουφέ. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ :
1. Αθήνα - Λευκάδα  /  2. Γύρος νησιού  /  3. Νυδρί (Σκορπιός) - 
Σαρακοστιανό - Αθήνα

ΛΕΥΚΑ∆Α …της καρδιάς σας!!!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελέστατο IONIAN BLUE HOTEL & SPA 5* Lux στη Νικιάνα σε δωμάτια με θέα θάλασσα 
• Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά 
Δευτέρα (επιπλέον της ημιδιατροφής) • Συμμετοχή στο Αποκριάτικο γλέντι (ζωντανή μουσική) • 
Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας & jacuzzi • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι και 
∆ώρο το Σαρακοστιανό µπουφέ την 

Καθαρά ∆ευτέρα.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας 
µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε ηµιδιατροφή Αποκριάτικο 
γλέντι και ∆ώρο το 
Σαρακοστιανό µπουφέ την 
Καθαρά ∆ευτέρα.

IONIAN BLUE 
HOTEL

3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/ 
2 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

∆ίκλινο Superior 189 249 99,5 145
3ο άτοµο 165 214 75 108
3o άτ. έως 12 ετ. 90 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετ. 135 170 58 82
Μονόκλινο 229 310 140 205

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΟΚΕΩΝ  ΓΥΘΕΙΟ & ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ!

Περιλαμβάνονται: 
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο BELLE HELENE 3* Sup 
στην παραλία Βαθύ Γυθείου σε δωμάτια 
με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρόγευμα και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ποτά 
κατά τη διάρκεια των δείπνων (κρασί, 
μπύρα, αναψυκτικά) σε απεριόριστη 
κατανάλωση (όλα μη εμφιαλωμένα) • 
Συμμετοχή στο Αποκριάτικο πρόγραμμα 
ως αναλυτικό • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • 
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς 
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - 
Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για την καστροπολιτεία του 
Μυστρά (έξοδα ατομικά). Αργότερα στη Σπάρτη θα δούμε 
το μουσείο - κόσμημα Ελιάς και ελληνικού λαδιού (έξοδα 
ατομικά), με εκθέματα και μηχανισμούς από την αρχαιότητα 
μέχρι τις ημέρες μας. Συνεχίζουμε για εγκατάσταση στο 
BELLE HELENE 3* sup στην παραλία Βαθύ κοντά στο 
Γύθειο, σε δωμάτια με θέα θάλασσα. Το βράδυ δείπνο με 
απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - 
νεάπολη
Πρόγευμα και επίσκεψη στον μοναδικά αναστηλωμένο, 
πλήρως λειτουργικό νερόμυλο στο χωριό των Ταλάντων. 
Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακό σπήλαιο της Καστανιάς, 
2ο στο είδος του στην Ευρώπη (έξοδα ατομικά). Σε μικρή 
απόσταση το παμπάλαιο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. 
Επόμενος σταθμός μας η Νεάπολη, σχεδόν στη θέση της 
αρχαίας πόλης των Bοϊών που καταποντίστηκε το 375 
μ.Χ. Θα απολαύσουμε τον γαλήνιο όρμο, φρέσκα ψαρικά 
στα ταβερνάκια και θα φωτογραφηθούμε μπροστά από το 
ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού. Το βράδυ, 
δείπνο με απεριόριστα ποτά.

3η μέρα: Μυσταγωγική Μονεμβασιά & Καρναβάλι 
Κροκεών!
Πρόγευμα και εκδρομή στη ρομαντική καστροπολιτεία της 
Μονεμβασιάς. Ταξίδι στον μεσαίωνα με τα μάτια του σήμερα ο 
περίπατος μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά 
αρχοντικά, τις 40 εκκλησιές, τις καμάρες που από κάτω τους 
διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα καντούνια με πάμπολλα 
μαγαζάκια, μικρά καφενεία κ.α. Χρόνος για γεύμα, σουβενίρ 
και μοναδικές φωτογραφίες. Αργότερα κατευθυνόμαστε για τις 
Κροκεές, όπου θα διασκεδάσουμε στο μεγαλύτερο καρναβάλι 
της Λακωνίας. Απολαύστε τα δρώμενα και την παρέλαση με 
τις παραδοσιακές στολές και τα άρματα. Το βράδυ, δείπνο με 
απεριόριστα ποτά, αποκριάτικο πάρτι μασκέ, γλέντι ως αργά!
4η μέρα: Γύθειο - ναύπλιο - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη 
και αναχώρηση για το Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά 
και το νησιωτικό χρώμα. Χρόνος για βόλτα και κούλουμα 
και συνεχίζουμε για απογευματινό περίπατο στο υπέροχο 
Ναύπλιο. Μέσω του αυτοκινητοδρόμου, επιστρέφουμε στην 
Αθήνα.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις 
της 2ης ημέρας.

Φέτος τις Αποκριές επιλέξτε το ανανεωµένο Belle Helene, θα σας καταπλήξει!

BELLE HELENE 3*SUP
µε Ηµιδιατροφή & Ποτά
CARNIVAL EXCLUSIVE
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή / 
Αποκριάτικο γλέντι στις 18/2 µε µουσική 

και extra παροχές*.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή & ποτά στη διάρκεια 

των γευµάτων/ Αποκριάτικο γλέντι στις 18/2 
µε µουσική και extra παροχές*.

BELLE HELENE 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ. 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο 189 254 115 159
3ο άτοµο 155 199 75 105
3ο άτοµο ως 12 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 145 184 65 92
Μονόκλινο 255 350 179 258
Family Cozy * - - 340 490
Family Comfort * - - 370 530
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
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AMALIA
HOTEL DELPHI 4*

Smart All Inclusive
CARNIVAL FUN Club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ

Απόκριες στην Ελλάδα!

1η μέρα : Αθήνα - Όσιος Λουκάς - δίστομο - Ιτέα - δελφοί
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00 για τις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα. 
Επίσκεψη στην Μονή του Όσιου Λουκά, το σπουδαιότερο βυζαντινό 
μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα, με τις δύο μεγάλες εκκλησίες, 
τα παγκοσμίου φήμης ψηφιδωτά (Unesco 1990). Συνεχίζουμε για το 
ιστορικό Δίστομο, γνωστό για το σφαγιασμό του πληθυσμού από 
τα ναζιστικά στρατεύματα το 1944. Θα επισκεφθούμε το Μαυσωλείο 
θυμάτων στον λόφο Κανάλες και το αντίστοιχο Μουσείο στο παλιό 
Δημοτικό Σχολείο. Με πορεία μέσω Δεσφίνας, θα φθάσουμε 
στην παραθαλάσσια Ιτέα όπου χρόνος για γεύμα. Αργότερα θα 
ανηφορίσουμε στους Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ 
δελφών 4*. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα : Γύρος Παρνασσού (Vagonetto - χάνι Γραβιάς - 
Αγόριανη) - Αράχωβα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για τον Γύρο του Παρνασσού, 
προσπερνώντας την πόλη της Άμφισσας, όπου θα κατευθυνθούμε 
προς το μοναδικό Vagonetto (καιρού επιτρέποντος - έξοδα ατομικά) 
για να ενημερωθούμε για τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. 
Συνεχίζουμε για την Γραβιά, όπου πρόσφατα το ξακουστό Χάνι 
έχει μετατραπεί σε μουσείο, αφιερωμένο στην μεγάλη ανακοπή της 
προέλασης των Τούρκων στις 8 Μαΐου του 1821. Χρόνος για ένα 
ζεστό ρόφημα στο γραφικό χωριό της Αγόριανης (Επτάλοφος) και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για γεύμα μπουφέ με απεριόριστα 
ποτά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη Αράχωβα. 
Πλήθος επισκεπτών κατακλύζει το χωριό τους χειμωνιάτικους 
κυρίως μήνες. Κάντε μια βόλτα στα σοκάκια της, στα μαγαζιά της 
και δοκιμάστε τις λιχουδιές της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά - γλέντι με ορχήστρα, 
ζωντανή μουσική, χορό ως αργά!

3η μέρα : δελφοί - Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο δελφών - 
χιονοδρομικό
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινό αφιερωμένο στον αρχαιολογικό χώρο 
και το μουσείο των Δελφών. Στη διάρκεια της ξενάγησης μας, εκτός 
άλλων θα θαυμάσουμε το σημαντικότερο μαντείο της αρχαιότητας, το 
στάδιο, το περίφημο άγαλμα του Ηνίοχου και πλήθος άλλα εκθέματα. 
Γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Αργότερα, κατευθυνόμαστε 
προς το Χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος). 
Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά, Αποκριάτικο 
μπαλ μασκέ πάρτι με DJ, διαγωνισμό αμφίεσης και βραβεία, 
γλέντι ως αργά!
4η μέρα : Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη. Πέταγμα 
χαρταετού και πλούσιο Σαρακοστιανό μπουφέ με απεριόριστα 
ποτά. Αναχωρούμε για το πανέμορφο Γαλαξίδι όπου το μεσημέρι 
κατά τις 2, οι κάτοικοι ξεκινάνε από τα σοκάκια κατάλληλα ντυμένοι 
και κατεβαίνουν στο λιμάνι για τη “μητέρα των μαχών” με χρωματιστό 
αλεύρι, λουλάκι και φούμο. Το παμπάλαιο αυτό έθιμο κατατάσσει 
το Γαλαξίδι στους απόλυτους προορισμούς για τη Καθαρά Δευτέρα! 
Τη μάχη βέβαια σας προτείνουμε να την απολαύσετε με ασφάλεια 
από την ακριβώς απέναντι πλευρά, μιάς και οι ντόπιοι δεν εξαιρούν 
κανέναν από αυτούς που θα βρεθούν στο “πεδίο της μάχης”… 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΣΥνΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚδΡΟΜΗΣ:
1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο - Ιτέα - δείπνο γλέντι
2η μέρα: Δελφοί (Χώρος & Μουσείο) - γεύμα - Αράχωβα - δείπνο 
Μασκέ
3η μέρα: Κούλουμα - Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι - Αθήνα

Φέτος ξεφαντώστε στο απέριττο AMALIA ∆ελφών!
Ζήστε αξέχαστες Απόκριες στην Στερεά Ελλάδα, στον ολόλευκο Παρνασσό...!!!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4* • Πλήρης διατροφή από πλούσια 
μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με μπουφέ δείπνο και τελειώνοντας με μπουφέ γεύμα • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων (κρασί, 
μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε απεριόριστη κατανάλωση • Δύο (2) βραδιές γλεντιού, μία με ορχήστρα και μία με DJ • Συμμετοχή στο πλούσιο 
Αποκριάτικο πρόγραμμα του ΑΜΑLIA DELPHI HOTEL • Late Check Out • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ
με μοναδικές γεύσεις

(αρχίζουν με δείπνο και τελειώνουν με γεύμα)
• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά

σε όλα τα φαγητά
• Κάστανα που ψήνει καστανάς κάθε μέρα 16:00 - 18:00

• Γλέντι με ζωντανή μουσική-ορχήστρα το Σάββατο το βράδυ
• Mini Club με διευρυμένο ωράριο και

εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς
• Τα παιδιά φτιάχνουν τις μάσκες τους με χαρτόνια

και μπογιές με τη βοήθεια των παιδαγωγών
• Μοναδικά παιχνίδια & διασκέδαση στο Mini Club

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2
• Αποκριάτικο Μπαλ Μασκέ Party με DJ, με διαγωνισμό 

μεταμφίεσης και βραβεία (όμορφα ταξίδια)
• Σερπαντίνες, κομφετί και καραμούζες για το Party

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2
• Ο  αγαπημένος Αγγελος διονυσίου με  την ορχήστρα του, 

θα σας διασκεδάσει με γνωστές επιτυχίες μέχρι πρωΐας!
ΚΑΘ.δΕΥΤΕΡΑ 19/2

• Πλούσιος Σαρακοστιανός Μπουφές το μεσημέρι, με 
χορταστικά Σαρακοστιανά (λαγάνες, θαλασσινά, πίτες, 

παραδοσιακά γλυκά κ.α.), και άφθονο κρασί & βαρελίσια 
μπύρα - στην υγειά σας!!

• Πέταγμα Χαρταετών

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ακόµα ένα πετυχηµένο µας Carnival Fun Club σας περιµένει µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ∆ΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και πολλές εκπλήξεις!

Το CARNIVAL FUN Club λειτουργεί: 16/2 άφιξη - 19/2 αναχώρηση

Τιµή κατ΄ άτοµο µε πούλµαν µε πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, µπύρα, 
αναψυκτικό) στα φαγητά, 2 Αποκριάτικα γλέντια ένα µε ζωντανή µουσική και ένα 

µε DJ, πλούσια παιδική απασχόληση. 

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε 
πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, µπύρα, αναψυκτικό) στα 
φαγητά, 2 Αποκριάτικα γλέντια ένα µε ζωντανή µουσική και ένα 

µε DJ, πλούσια παιδική απασχόληση. 

ΑΜΑΛΙΑ ∆ΕΛΦΩΝ 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 219 284 165 219
3ο άτοµο 172 215 125 155
3ο άτοµο ως 10 ετών 130 160 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 10 ετών 165 205 105 135
Μονόκλινο 285 385 240 335

Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15% 

ΣΤΟ 
ΓΑΛΑΞΙ∆Ι

Ο  αγαπημένος 
Αγγελος διονυσίου 
με  την ορχήστρα του, 
θα σας διασκεδάσει 
με γνωστές επιτυχίες μέχρι 
πρωΐας την Κυριακή 18 
Φεβρουαρίου!

ΑΜΑΛΙΑ ΔΕΛΦωΝ
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Το συγκρότημα Porto Rio Hotel απλώνεται σε μία 
καταπράσινη έκταση 35 στρεμμάτων πάνω στη 
θάλασσα, αποτελείται από ένα επιβλητικό τριώροφο 
κτήριο, με υπέροχη θέα στην Γέφυρα, στο Ιόνιο και 
στον Κορινθιακό και μόλις 15 λεπτά από την Πάτρα.
δΙΑΜΟνΗ: Η δυναμικότητα του Ξενοδοχειακού 
Συγκροτήματος είναι 120 δωμάτια, που τα χαρακτηρίζει 
η άνεση χώρων, η λειτουργικότητα και η πολυτέλεια. 
Όλα διαθέτουν ηχομονωτικά παράθυρα, δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, υψηλής ταχύτητας ασύρματη 
πρόσβαση στο internet, απευθείας τηλεφωνική 
γραμμή, θυρίδα ασφαλείας, μπαλκόνι σε όλα τα 

δωμάτια με θέα στον κήπο ή στο βουνό Παναχαϊκό, 
σεσουάρ, μίνι μπαρ, υπηρεσία δωματίου 7:00 - 23:00
ΠΑΡΟχΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστίαση: Κεντρικό 
εστιατόριο, Lobby bar και Pool bar. Υπηρεσίες 
Υποδοχής 24 ώρες (αφύπνιση, μεταφορά & φύλαξη 
αποσκευών), Καθημερινή τακτοποίηση δωματίων 
από την υπηρεσία ορόφων. Το πρωινό μπορεί να 
σερβιριστεί στο δωμάτιό σας με επιπλέον χρέωση. 
Δωρεάν Wi-Fi, Bridge room, 2 εξωτερικές πισίνες 
με θαλασσινό νερό, γήπεδο τένις με φωτισμό, 
γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, δωρεάν ανοικτό 
παρκινγκ.

Χτισμένο σε υπέροχη τοποθεσία, πρόσφατα 
ανακαινισμένο, προσφέρει ποιότητα 
στη διαμονή σας μόλις λίγα λεπτά από 
την Πάτρα (Καστελλόκαμπος). Χώροι με 
εντυπωσιακή θέα στον Πατραϊκό κόλπο, 
στη μοναδική γέφυρα Ρίου - Αντίρριου 
αλλά και στο βουνό. Περιτριγυρίζεται 
από περιποιημένους κήπους, σε ένα 
τέλειο και μοναδικό συνδυασμό φυσικής 
γαλήνης και των ποιοτικών υπηρεσιών της 
ξενοδοχειακής αλυσίδας Airotel.

µε διαµονή στο PORTO RIO HOTEL 4*
µε Πλήρη ∆ιατροφή ... και απεριόριστα ποτά στα φαγητά

(κρασί βαρελίσιο, αναψυκτικά, draft µπύρα)!

∆ιαµονή στο AIROTEL Achaia Beach 4*

Απόκριες στην Ελλάδα!

ΠΑΙδΙΚΗ ΑΠΑΣχΟΛΗΣΗ PORTO RIO 
ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙνΗ ΒΑΣΗ

(11:00 - 13:00 &  17:00 - 20:00)
Στο KIDS CLUB με ειδικευμένη Ελληνίδα 

παιδαγωγό, με δημιουργικά & επιτραπέζια 
παιχνίδια, χειροτεχνίες, κατασκευές, 

ζωγραφική κ.α.

Και δωΡΕΑν είσοδος στο CASINO RIO
Σε όλους τους διαμένοντες του Porto Rio 

προσφέρεται δωρεάν είσοδος στο Casino 
(σε άτομα άνω των 23 ετών).

Ο μοναδικός και γεμάτος κέφι Γιώργος 
Γερολυμάτος έρχεται για να ερμηνεύσει τις 

επιτυχίες του, να σας ταξιδεψει και να σας ανεβάσει 
στο τσακίρ κέφι το Σάββατο 17 Φεβρουαρίου!

Και την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
party με Dj και πολύ κέφι!

PORTO RIO HOTEL

PORTO RIO HOTEL

AIROTEL ACHAIA

PORTO RIO HOTEL

AIROTEL ACHAIA
BEACH 4*
µε Ηµιδιατροφή
CARNIVAL EXCLUSIVE!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

PORTO RIO 
HOTEL 4*
Πλήρη διατροφή και 
απεριόριστα ποτά!
CARNIVAL FUN CLUB!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!
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Απόκριες στην Ελλάδα!

1η μέρα: Αθήνα - Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Ρίο 
Πατρών
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την εξαίσια 
διαδρομή με τον οδοντωτό από το Διακοφτό μέχρι 
τα Καλάβρυτα (έξοδα ατομικά). Ένα πραγματικά 
μαγευτικό ταξίδι στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού 
με άφθονο πράσινο, πλατάνια και τρεχούμενα νερά, 
πέτρινα σπιτάκια συνθέτουν μία παραμυθένια εικόνα. 
Θα επισκεφτούμε την ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας 
η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως “Εθνική Μητρόπολη” 
αλλά και το μνημείο των πεσόντων του ‘40. Χρόνος 
για γεύμα στα ιστορικά Καλάβρυτα, ένα από τα πιο 
κοσμοπολίτικα ορεινά μας θέρετρα με υπέροχα καφέ 
και παραδοσιακές ταβέρνες. Στην κατάβαση μας 
προς το ξενοδοχείο, μικρή στάση για προσκύνημα 
στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Το απόγευμα 
άφιξη και τακτοποίηση στο αγαπημένο PORTO RIO 
4* στο Ρίο Πατρών ή στο Airotel ACHAIA Beach 4* 
στον Καστελόκαμπο Πατρών (Ρίο). Το βράδυ δείπνο 
(στο Porto Rio με απεριόριστα ποτά).

2η μέρα: Πατρινό Καρναβάλι ..για ΠΑνΤΑ!
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση αργά για την 

πόλη της Πάτρας, που σήμερα έχει την τιμητική της. 
Η μεγάλη παρέλαση με τα εντυπωσιακά άρματα, 
οι χιλιάδες χορευτές, οι ακόμα περισσότεροι 
θεατές, οι σοκολατορίχτρες, το κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού, τα “μπουρμπούλια”, τα δεκάδες πάρτυ, 
ο χαρτοπόλεμος και όλο το κρυμμένο μυστήριο 
πίσω από κάθε μάσκα, συγκεντρώνονται σε μία 
πόλη που ξέρει να το απολαμβάνει μοναδικά! 
Το βράδυ Αποκριάτικο δείπνο (στο Porto Rio με 
απεριόριστα ποτά) με μουσική (Airotel από DJ) 
για γλέντι και χορό μέχρι αργά!

3η μέρα: Πάτρα (Σαρακοστιανό γεύμα) - Αίγιο - 
Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος 
για μία τελευταία βόλτα στην Πάτρα ή για 
χαλάρωση στο ξενοδοχείο μας. Το μεσημέρι 
προσφορά μας το παραδοσιακό Σαρακοστιανό 
μπουφέ γεύμα στο ξενοδοχείο (στο Porto Rio με 
απεριόριστα ποτά) και κατόπιν αναχώρηση για 
το παραθαλάσσιο Αίγιο, στο οποίο θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε το καφεδάκι μας πριν 
επιστρέψουμε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο PORTO RIO HOTEL 4* στο Ρίο Πατρών ή στο AIROTEL ACHAIA 4* στον Καστελόκαμπο 
Πατρών • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Απεριόριστη κατανάλωση 
ποτών στο Porto Rio στη διάρκεια των δείπνων • Συμμετοχή στην Αποκριάτικη βραδιά με μουσική 
γλέντι και χορό (Porto Rio με ορχήστρα και Dj, Airotel με D.J.) • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες • ΔωΡΟ 
το Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα (επιπλέον της ημιδιατροφής) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ...για πάντα !!!
& Οδοντωτός Καλαβρύτων

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι στις 
18/2 µε DJ & ∆ΩΡΟ το Σαρακοστιανό 

µπουφέ την Καθαρά ∆ευτέρα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο 

γλέντι στις 18/2 µε DJ & ∆ΩΡΟ το 
Σαρακοστιανό µπουφέ την Καθαρά ∆ευτέρα.

AIROTEL ACHAIA 
BEACH 4*

3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

3 µέρες/ 
2 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

∆ίκλινο 229 155 219
3ο άτοµο 150 75 105
3ο & 4o άτ. ως 10 ετών 80 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο & 4o άτ. 11 ως 12 ετών 125 55 75
Μονόκλινο 299 230 330

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή και ποτά / ∆ιπλό Αποκριάτικο 
γλέντι και ∆ώρο το Σαρακοστιανό µπουφέ 

την Καθαρά ∆ευτέρα

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές) µε Πλήρη ∆ιατροφή και ποτά 
∆ιπλό Αποκριάτικο γλέντι και ∆ώρο το 

Σαρακοστιανό µπουφέ την Καθαρά ∆ευτέρα

PORTO RIO HOTEL 4* 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

3 µέρες/ 
2 νύχτες

4 µέρες/ 
3 νύχτες

∆ίκλινο 209 155 199
∆ίκλινο Suite 295 253 330
3ο άτοµο 175 127 152
3ο άτοµο ως 12 ετών 80 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 155 95 100
Μονόκλινο 270 215 285
Επιβάρυνση 3o/4o άτομο ανω των 12 ετών σε Suite € 30 ανα νύχτα. 
Μεταφορά με πούλμαν Αθήνα-Porto Rio-Αθήνα € 50.

ΡIO

ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ:

Achaia Klauss 15 χλμ,
νέο μουσείο 3 χλμ
Άγιος ανδρέας 5 χλμ
κέντρο πάτρας 5 χλμ
αρχαία ολυμπία 100 χλμ
καλάβρυτα 70 χλμ
δάσος ςτροφυλιάς 45 χλμ

ΟΔΟΝΤωΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤωΝ
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Τιµή κατ άτοµο µε µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά και ένα (1) δείπνο στο σύνολο της διαµονής

WESTIN RESORT COSTA NAVARINO
2 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες 4 νύχτες 5 νύχτες

19/2-29/3 &
2/11-30/11

30/3-24/5 & 
12/10-1/11

25/5-5/7 &
21/9-11/10

6/7-26/7 &
31/8-20/9 27/7 - 30/8

∆ίκλινο Deluxe κήπος 209 387 472 615 920
∆ίκλινο Deluxe θάλασσα 223 416 530 700 1050
∆ίκλινο Superior κήπος 230 432 568 812 1212
∆ίκλινο Infinity resort view private pool 237 446 566 860 1299
∆ίκλινο Premium Deluxe Sea Front 244 462 610 878 1322
∆ίκλινο Superior infinity resort view private pool 252 475 640 996 1430
∆ίκλινο Premium Infinity Sea Front private pool 259 491 662 1020 1528
∆ίκλινο Family Suite θέα κήπος 281 592 720 1358 2006
∆ίκλινο infinity Family Suite resort view private pool 317 637 845 1468 2212
3ο άτοµο ** 179 310 310 330 420
Παιδιά έως 3 ετών *** ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Παιδιά 4 ως 12 ετών * 25 20 25 25 25
Μονόκλινο Deluxe κήπος 374 739 904 1230 1838
Μονόκλινο Deluxe θάλασσα 403 797 1020 1400 2099

*  4ο άτομο παιδί ως 12 ετών χωράει μόνο στους τύπους δωματίων Suite (δωρεάν με πρωινό). 
 Για περιπτώσεις ενός παιδιού ως 12 ετών και ενός μέχρι 5 ετών, εξυπηρετούνται και στα Superior κήπος. 
** 3ο άτομο σε roll away bed (πρόσθετο πτυσσόμενο). 
*** Παιδί ως 3 ετών σε baby cot

Οι ανωτέρω τιμές αποτελούν προσφορά και ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 28/2. 
Από 1/3 θα έχουν προσαύξηση ανάλογα με την περίοδο μέχρι και 25%

Με υπέροχη θέα στα καταγάλανα νερά του Ιονίου και άµεση πρόσβαση στην αµµώδη παραλία The Dunes 
Beach, το The Westin Resort Costa Navarino σας υπόσχεται απόλυτη χαλάρωση και ανανέωση στη 
µεσσηνιακή φύση. Τα 445 δωµάτια και σουίτες, εµπνευσµένα από παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά, εντάσσονται 
απόλυτα στο φυσικό τοπίο και δηµιουργούν ένα περιβάλλον αυθεντικής φιλοξενίας. Όλα τα δωµάτια 
απολαµβάνουν ανεµπόδιστη θέα στη θάλασσα ή στις πισίνες, στους κήπους και στα γήπεδα γκολφ, ενώ τα 
περισσότερα διαθέτουν και ιδιωτική πισίνα. ∆ιαµορφωµένο στα πρότυπα ενός παραδοσιακού χωριού, το 
The Westin Resort Costa Navarino προσφέρει πολλαπλές γαστρονοµικές επιλογές, µέσα από µια µεγάλη 
γκάµα χώρων και ιδεών από την ελληνική και διεθνή κουζίνα, αλλά και µοναδικές δραστηριότητες για 
µικρούς και µεγάλους. 

Το The Westin Resort Costa Navarino αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για οικογενειακές διακοπές, με δύο εξειδικευμένα κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, τα Cocoon & SandCastle, που απευθύνονται σε βρέφη και παιδιά από 4 μηνών έως 3 ετών και 
4-12 ετών αντίστοιχα, αλλά και ποικιλία δραστηριοτήτων. Γονείς και παιδιά μπορούν να επιλέξουν διαδρομές για ποδηλασία, πεζοπορία 
ή αναρρίχηση από το Navarino Outdoors, θαλάσσια σπορ όπως surfing, σκι και καταδύσεις στο Navarino Sea, αλλά και πίστα καρτ 
στο Navarino Speed Experience Park. Στο σύγχρονο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας θα βρείτε εσωτερικά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, 
μπόουλινγκ, πινγκ-πονγκ και κινηματογράφο. Στο Navarino Racquet Academy θα εξασκηθείτε σε διάφορα αθλήματα ρακέτας, ενώ στο 
Aqua Park θα περάσετε ατέλειωτες ώρες διασκέδασης στις νεροτσουλήθρες. Τα δύο signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, The Dunes 
Course και The Bay Course, εκτείνονται σε ένα ποικιλόμορφο φυσικό τοπίο και προσφέρουν συναρπαστικές αγωνιστικές δυνατότητες, 
αποτελώντας το νέο σημείο συνάντησης για τους λάτρεις του γκολφ. Στο 4000 τμ. Anazoe Spa θα αναζωογονηθείτε και θα χαλαρώσετε, 
στις πισίνες θαλασσοθεραπείας ή με μία signature ελαιοθεραπεία (oleotherapy®).

THE WESTIN 
RESORT 
COSTA NAVARINO 
5* deluxe

SUMMER
EARLY BOOKING

2018
Καλοκαιρινές διακοπές

από τώρα;
ΝΑΙ

Γιατί τις “κλείνουµε”  µε 
έκπτωση µέχρι και 25%!!!

Summer Early Booking
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Χαλάρωση και ανανέωση στο THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* deluxe

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο COSTA 
NAVARINO The Westin Resort (5* Deluxe) • Μπουφέ πρωινό καθημερινά, ένα ή δύο δείπνα σε εστιατόρια της περιοχής και ένα 
μπουφέ δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Αναχ.: 16 & 17 Φεβρουαρίου, 3 & 4 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε πρωϊνό και 1 δείπνο στο σύνολο της διαµονής

3 µέρες 4 µέρες 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Deluxe κήπος 299 405 208 292
∆ίκλινο Deluxe θάλ. 313 425 223 314
∆ίκλινο Superior κήπος 320 435 230 324
3ο άτοµο 270 365 170 225
3ο άτοµο ως 12 ετών 130 175 25 25
Μονόκλινο κήπος 435 610 375 540
Μονόκλινο θάλασσα 465 650 403 584
Superior Infinity * 885 1235 548 757
Family Suite ** 960 1315 606 845

1η μέρα: Αθήνα - Πύλος - Ινστιτούτο “νέστωρ ” - COSTA 
NAVARINO
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με προορισμό το καλύτερο 
ξενοδοχειακό συγκρότημα της χώρας μας και ένα από τα 
καλύτερα της Μεσογείου, το μοναδικό COSTA NAVARINO 
The Westin Resort 5* Deluxe. Άφιξη στην Πύλο, ένα από τα 
μεγαλύτερα και ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια του κόσμου, με 
μήκος 4800μ και πλάτος 3600μ.. Εδώ στο διατηρητέο Παλιό 
Γυμνάσιο, φιλοξενείται το Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής 
Φυσικής “Νέστωρ” του Εθνικού Αστεροσκοπείου που σε 
συνεργασία με κέντρα όπως το CERN και πανεπιστήμια όπως 
το Berkeley των ΗΠΑ διεξάγεται η ανίχνευση και η μελέτη του 
σωματιδίου νετρίνο (ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά 
πειράματα παγκοσμίως!) Στα ανοιχτά της Πύλου, βυθισμένο 
στα 4.000 - 5.000μ. υπό την θάλασσα, έχει εγκατασταθεί 
το πρώτο τηλεσκόπιο Νετρίνων, διάστασης 1Km3. Θα 
ενημερωθούμε με προβολή βίντεο και ξενάγηση στους 
χώρους του Ινστιτούτου. Χρόνος ελεύθερος στην Πύλο για 
γεύμα ή πέρασμα απέναντι στη νήσο Σφακτηρία. Αργότερα 
εγκατάσταση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο μας στα υπέροχα 

δωμάτια του (39 m2). Το βράδυ δείπνο σε εστιατόριο της 
περιοχής.
2η μέρα: Πεταλίδι - Φοινικούντα - Μεθώνη
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για μία υπέροχη διαδρομή 
σε μοναδικά τοπία! Πρώτη στάση στο παραθαλάσσιο 
Πεταλίδι για το καφεδάκι μας. Προσπερνώντας την Κορώνη, 
συνεχίζουμε για την γραφική Φοινικούντα με την καταπληκτική 
θάλασσα και το Ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης. 
Χρόνος για γεύμα και επιστροφή για χαλάρωση στις ανέσεις 
του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο σε 
εστιατόριο της περιοχής.
3η μέρα: Παλιά πόλη Κυπαρισσίας - Παλιός νερόμυλος
Αγιαννάκης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και περίπατος στην παλιά πόλη 
της Κυπαρισσίας, στους πρόποδες ενός μικρού λόφου τον 
οποίο στεφανώνουν τα ερείπια του ενετικού κάστρου. Έχει 
κηρυχθεί ιστορικός διατηρητέος οικισμός από το υπουργείο 
Πολιτισμού με καλντερίμια και παλιούς λιθόστρωτους 
δρόμους, που αποτελούν ένα εντυπωσιακό σε μήκος δίκτυο. 
Ακόμα ένα διατηρητέο κτίσμα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας 

ΠΥΛΟΣ - COSTA NAVARINO
στη συνέχεια, αυτό του “Παλιού Νερόμυλου” στο χωριό Μύλοι. 
Μετά την ανακατασκευή του, με παραδοσιακές τεχνικές, στεγάζει 
την ιστορία του και τις τρεις διαφορετικές δραστηριότητες του, 
όπως ακριβώς ήταν στο παρελθόν: νερόμυλο, παραδοσιακό 
καφενείο και μαγαζάκι με παραδοσιακά προϊόντα! Οι επισκέψεις 
της ημέρας μας θα κλείσουν …οικολογικά με ενημέρωση για τις 
χελώνες καρέτα - καρέτα που χρησιμοποιούν την αμμουδιά της 
περιοχής του Αγιαννάκη για να γεννήσουν τα αυγά τους. Χρόνος 
για γεύμα και επιστροφή. Το βράδυ πλούσιο μπουφέ δείπνο στο 
ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Καλαμάτα - Αρχαιολογικό - Καρναβάλι Μεσσήνης 
Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεσσηνίας (έξοδα ατομικά) στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Καλαμάτας, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική Αγορά 
της πόλης. Περιήγηση και προσκύνημα στη Μητρόπολη 
της Υπαπαντής. Αργότερα μετάβαση στη Μεσσήνη για να 
παρακολουθήσουμε τις ξεχωριστές Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
“κρέμασμα της Γριάς Συκούς” και την Παράτα του Καρναβαλιού! 
Μέσω του αυτοκινητόδρομου επιστρέφουμε στην Αθήνα το 
βράδυ.
Σημειώσεις: • Στην 3ήμερη εκδρομή, συμπτύσσεται η 1η και η 
2η μέρα χωρίς να περιλαμβάνεται το Ινστιτούτο Νέστορος, λόγω 
αργίας. • Στην 4ήμερη εκδρομή, στην περίπτωση που δεν θα 
είναι εφικτή η επίσκεψη στο Ινστιτούτο Νέστωρ, εναλλακτικά 
θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του 
Παλατιού του Νέστωρος (έξοδα ατομικά).

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών + 1 παιδί ως 5 ετών.
** Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.
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KINETTA BEACH
RESORT 4*
µε Πλήρη ∆ιατροφή & ποτά
CARNIVAL FUN Club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ΠΛΗΡΗ 
∆ΙΑΤΡΟΦΗ & δωρεάν ποτά (µη εµφιαλωµένα: κρασί, µπύρα, 

αναψυκτικά) στα φαγητά. Επιπλέον ∆ΩΡΟ την Καθ. ∆ευτέρα: το 
µεσηµεριανό Σαρακοστιανό µπουφέ!

KINETTA BEACH RESORT 3µέρες / 2νύχτες 4 µέρες / 3νύχτες

∆ίκλινο 149 185

3ο άτοµο 130 148

3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο 195 247

Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Kinetta Beach - Αθήνα € 30 το άτομο.

∆ΙΑΜΟΝΗ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ - ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ

Ένας παράδεισος σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα!

Στη μαγευτική Κινέττα, μόλις  57 χλμ από την Αθήνα, το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa 
εμπνευσμένο από την μοναδική του τοποθεσία προσφέρει στους επισκέπτες  μία μαγική σκηνή γεμάτη 
από θάλασσα, ατελείωτους κήπους και υπέροχες πισίνες. Σε περιβάλλον αφιερωμένο σε ένα κόσμο 
ηρεμίας, ξεκούρασης,  οικογενειακών στιγμών, χαλάρωσης, αλλά και ανεξάντλητου παιχνιδιού και 
διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους,  το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa προσφέρει  στους 
πελάτες του μια ολοκληρωμένη διαμονή !
Σε μονόκλινο, δίκλινο - με 2 μονά κρεβάτια - και  τρίκλινο δωμάτιο, με κλιματισμό, ιδιωτικό μπάνιο με 
ντουζιέρα, σεσουάρ (με ζήτηση), τηλεόραση με επίπεδη οθόνη και θυρίδα ασφαλείας, χρηματοκιβώτιο 
στη ρεσεψιόν, δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης, στο χώρο του ξενοδοχείου.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
24ωρη ρεσεψιόν - Κήπος - Χώρος για πικνίκ - Άιθριο - Κοινόχρηστος χώρος lounge/τηλεόρασης - Αίθουσα 
Επιτραπέζιων Παιχνιδιών - Βιβλιοθήκη - Φύλαξη βρεφών - Παιδική χαρά - Σάουνα - Γυμναστήριο 
- Κέντρο ευεξίας και Σπα (με χρέωση) - Αίθουσες θεραπείας - Μασάζ - Υδρομασάζ - Ατμόλουτρο - 
Εσωτερική πισίνα και 2 εξωτερικές - Γήπεδα τένις, ποδοσφαίρου 5Χ5, μπάσκετ & βόλεϊ. 

KINETTA BEACH RESORT 4*

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου
Βραδιάτικο ξεφάντωμα με τη μοναδική γεμάτη κέφι Μαίρη Λίντα και την 

Ορχήστρα της. Ατελείωτο κέφι και χορός, που θα σας ταξιδέψουν στ’ 
αστέρια! 

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
Αυτό το βράδυ σας επιφυλάσσει μια μοναδική έκπληξη. Ο Μιχάλης 

Κουμιώτης με την Ορχήστρα του, σε special εμφάνιση, θα δώσουν το 
καλύτερο ηχόχρωμα σε ένα ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ (με ΒΡΑΒΕΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ για τις 

καλύτερες εμφανίσεις) και σε ένα γλυκό… ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΛΕΜΟ!

Καθαρή δευτέρα 19 Φεβρουαρίου
Πλούσιος Σαρακοστιανός Μπουφές το μεσημέρι, με χορταστικά 

Σαρακοστιανά (λαγάνες, θαλασσινά, πίτες, παραδοσιακά γλυκά κ.α.), και 
άφθονο κρασί & βαρελίσια μπύρα - στην υγειά σας!!

ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2 ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ∆ΩΡΕΑΝ!!

Με παιδαγωγό που θα απασχολεί 
δημιουργικά τα παιδιά, 

για να διασκεδάσετε εσείς 
πιο χαλαρά…

KIDS CLUB
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

Η "μεγάλη κυρία"

Μαίρη Λίντα
θα σας ταξιδέψει με τα τραγούδια της,  

στις 17 Φεβρουαρίου!

DOUBLE ROOM 
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KING SARON
HOTEL 4*

µε Πλήρη ∆ιατροφή & ποτά
CARNIVAL FUN Club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή, 
κρασί, µπύρα και αναψυκτικά, πλούσιο 
πρόγραµµα διασκέδασης & ∆ΩΡΟ το 

Σαρακοστιανό µπουφέ της Καθ. ∆ευτέρας.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ καθηµερινά, πλούσιο πρόγραµµα 
διασκέδασης ∆ΩΡΟ το Σαρακοστιανό µπουφέ της Καθ. 

∆ευτέρας & ∆ΩΡΟ κρασί, µπύρα και αναψυκτικά στα φαγητά.

KING SARON 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ. 3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες

∆ίκλινο 205 269 159 212
3ο άτοµο 175 227 128 162
3ο άτοµο έως 12 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών** 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο 235 305 182 245
Σουίτα * - - 375 505

1η μέρα: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης 
χιλιομοδίου - King Saron
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα ώρα 09.00 με πρώτη στάση τον 
Ισθμό της Κορίνθου. Ανάβαση στον Ακροκόρινθο για επίσκεψη 
στο κάστρο με την μακραίωνη ιστορία και την εκπληκτική θέα! 
Συνεχίζουμε για τη Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου με το περίτεχνο 
σκαλιστό τέμπλο από οξιά και φλαμούρι. Εδώ βρίσκονται πλειάδα 
Ιερών Λειψάνων, η Κάρα του Αγίου Σωφρονίου και η Θαυματουργή 
Αγία Εικόνα της βρεφοκρατούσης Παναγίας της Φανερωμένης. Άφιξη 
στο πολυαγαπημένο μας KING SARON 4*, στο Καλαμάκι Κορινθίας. 
Δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
2η μέρα: Κορινθιακή “Ελβετία” & Αποκριάτικο ξεφάντωμα!
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό μας την Ορεινή 
Κορινθία. Παράκαμψη στο ύψος του Κιάτου και ανηφορίζουμε για 
τη λίμνη Στυμφαλία, μία από τις ομορφότερες του ελλαδικού χώρου, 
με σύντομη επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Μουσείο (εφόσον είναι 
ανοιχτό - έξοδα ατομικά). Διασχίζοντας τον παραδοσιακό οικισμό 
Καστανιά, μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920 μ. και το Μεσινό, 
καταλήγουμε στην αρχαία Φενεό. Εκτός από την ομώνυμη αρχαία 
πόλη, εδώ βρίσκεται και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου 
το οποίο δεσπόζει πάνω από την μαγευτική τεχνητή λίμνη “Δόξα”. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικά) και αποκριάτικο ξεφάντωμα με την ορχήστρα του 
Μιχάλη Κουμιώτη!

3η μέρα: Αναπλιώτικο Καρναβάλι (ναύπλιο) - χορός 
μεταμφιεσμένων!
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό το μαγευτικό 
Ναύπλιο, την πρωτεύουσα των... ερωτευμένων. Ζευγάρια και 
οικογένειες για Σαββατοκύριακο, νέοι για μονοήμερες αποδράσεις, 
όλοι την επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και 
οι περισσότεροι επιστρέφουν πάλι και πάλι. Ελεύθερος χρόνος 
για να απολαύσετε τον περίπατο και τον καφέ σας στα γραφικά 
σοκάκια πάνω από το λιμάνι. Αργά το μεσημέρι κορυφώνεται το 
Αναπλιώτικο Καρναβάλι, που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη. 
Αφού διασκεδάσουμε στην εορταστική ατμόσφαιρα του, επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικά) & κορύφωση του γλεντιού με χορό, τραγούδι, 
μεταμφιέσεις, εκπλήξεις!!!
4η μέρα: Λουτράκι - Κούλουμα - Αθήνα
Μπουφέ πρωινό. Το κοσμοπολίτικο Λουτράκι έχει προετοιμάσει 
όπως κάθε χρόνο, διάφορες εκδηλώσεις για τα Κούλουμα. Ο 
πλακόστρωτος παραλιακός πεζόδρομος, με τα εστιατόρια και τις 
καφετέριες, πλημμυρισμένος από κόσμο που γιορτάζει. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και πλουσιοπάροχο μπουφέ με Σαρακοστιανά, ποτά 
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά). Επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Σημείωση: Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή 
Λίμνη Στυμφαλίας - Χωριά Ζήριας- Καστανιά - Λίμνη Δόξα.

Τρείς ξένοιαστες µέρες µε µουσική, χορό & τραγούδι, παιδική απασχόληση!
…και ∆ΩΡΟ το Σαρακοστιανό Μπουφέ της Καθαράς ∆ευτέρας

Περιλαμβάνονται: • Διαμονή στο KING SARON 4* στο Καλαμάκι Κορινθίας • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν • Πλούσιο μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
κάθε βράδυ (ημιδιατροφή) κρασί, μπύρα και αναψυκτικά στα φαγητά (μη εμφιαλωμένα), πλούσιο πρόγραμμα διασκέδασης • Επιπλέον δωΡΟ πλούσιο Σαρακοστιανό 
την Καθαρά δευτέρα σε μπουφέδες με ποτά • Συμμετοχή στο πλούσιο Αποκριάτικο πρόγραμμα με ορχήστρα, χορό & τραγούδι • Αρχηγός / Συνοδός • Κοτιγιόν, 
Σερπαντίνες Εκπλήξεις!!!! Παιχνίδια!!!! διαγωνισμοί!!!! • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

KING SARON HOTEL 4*
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟ∆ΙΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ & ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ KING SARON…

Κορινθιακή “Ελβετία” & Αναπλιώτικο Καρναβάλι, 3 & 4 µέρες µε πούλµαν

KING SARON με τη ψυχαγωγία να χτυπά κόκκινο!
ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ δΙΑΤΡΟΦΗ & δωΡΕΑν ΠΟΤΑ

Ενισχυμένη, διατροφή (πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό)
με άφθονο κρασί σε καράφα (Λευκό - Ροζέ - Κόκκινο),
Μπύρα βαρελίσια και Αναψυκτικά σε όλα τα γεύματα!
Το Σαρακοστιανό Μπουφέ της Καθαράς δευτέρας 

πλούσιο και… δωΡΕΑν!
Σάββατο 17 Φεβρουαρίου

Προετοιμασία των Αποκριάτικων Στολών για το βραδινό 
ΜΑΣΚΕ. Οι καλύτερες μεταμφιέσεις ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ 

με ΤΑΞΙΔΙΑ!!! Σαββατόβραδο με την Ορχήστρα του 
Μιχάλη Κουμιώτη! Αποκριάτικη γιορτινή βραδιά με χορό 

& τραγούδι, με τα πιό αγαπημένα τραγούδια… ΠΑΡΤΥ 
ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝωΝ γλεντήστε μέχρι το πρωί!

Κυριακή 18 Φεβρουαρίου
Αποκριάτικο ξεφάντωμα  με την Κωνσταντίνα 

και την Ορχήστρα της!!!
Καθαρά δευτέρα 19 Φεβρουαρίου

Στους καταπράσινους κήπους & στην παραλία Χαρταετοί...
Μεγάλος Σαρακοστιανός μπουφές με λαγάνες, θαλασσινά,

παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού, σκαλτσούνια,
άφθονο κρασάκι & γλέντι με τον Μιχάλη Κουμιώτη!

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

* Συνολική τιμή δωματίου για 2-4 άτομα.  ** Σε κουκέτα. 
• Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα-King Saron-Αθήνα € 35 το άτομο.
• Επιβάρυνση δωματίου με θέα θάλασσα € 15 το άτομο συνολικά και το μονόκλινο € 30 στο σύνολο της διαμονής.

.. και MINI CLUB ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
Απασχόληση από παιδαγωγό με δημιουργικά

και ομαδικά παιχνίδια!

Αποκριάτικο 
ΞΕΦΑνΤωΜΑ  με την 

ΚωνΣΤΑνΤΙνΑ 
και την ΟΡχΗΣΤΡΑ της!!!

DOUBLE ROOM 

ΠΛΗΡΩΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

2017
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Απόκριες στην Ελλάδα!

Ύδραµα & Καρναβάλι Ξάνθης

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
υπερπολυτελές HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux στο κέντρο της Δράμας / πηγές Αγίας Βαρβάρας 
• Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός. • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για το παραμυθένιο μας ταξίδι στη Δράμα. Η ετυμολογία της λέξης 
προέρχεται από την παραφθορά του “Ύδραμα”, λόγω της αφθονίας των νερών που αναβλύζουν στην 
περιοχή. Το ίδιο όνομα φέρει και το καταπληκτικό μας ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux, 
που βρίσκεται μπροστά από τον απόλυτα ενεργειακό χώρο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας στο κέντρο 
της πόλης. Εγκατάσταση και χρόνος να παρακολουθήσετε το video του πως ανακατασκευάστηκε το 
ιστορικό κτίριο της καπναποθήκης Spierer 1914-1924 και μετατράπηκε σε αυτό το αριστουργηματικό 
υπερσύγχρονο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαιολογικό δράμας - Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, για να πάρουμε 
γεύση της μακραίωνης ιστορίας της από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή των Οθωμανών και την 
απελευθέρωση. Θα συνεχίσουμε προς το όρος Φαλακρό για να επισκεφτούμε το ιδιαίτερο και ξεχωριστό 
υπόγειο ποτάμιο Σπήλαιο Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος της χώρας. 
Πέραν από τους ποικιλόμορφους σταλακτίτες και σταλαγμίτες θα μας εντυπωσιάσει και ο σιδερένιος 
υδροτροχός, που χρησίμευσε για την άρδευση της περιοχής από την εποχή της Τουρκοκρατίας. 
Συνεχίζουμε για το ξακουστό Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, όπου θα ενημερωθούμε για την 
στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για να απολαύστε 
τις ανέσεις του, τις περιποιήσεις του Spa ή ένα εξαιρετικό τοπικό κρασί από την πλήρη κάβα του. Δείπνο.
3η μέρα: Παρανέστι - Φράγμα Θησαυρού - Καρναβάλι Ξάνθης
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε προς Παρανέστι και από εκεί μέσω μαγευτικής διαδρομής για 
το φράγμα του Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα μας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Συνεχίζουμε για 
το μοναδικό σκηνικό της ρομαντικής ιστορίας της Παλιάς Πόλης με τα αναπαλαιωμένα σπίτια των 
καπνεμπόρων και τους πλακόστρωτους δρόμους, σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια και μασκαράδες. 
Ξέφρενοι ρυθμοί, χαρούμενες φιγούρες καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά άρματα, χοροί σε κάθε 
δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί, θα μας βάλουν σε κλίμα ξεφαντώματος …όπως μόνο οι Ξανθιώτες 
ξέρουν. Επιστροφή το απόγευμα. Δείπνο και Αποκριάτικη βραδιά! 
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος) - Αθήνα
Πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη και αναχώρηση για την Πρώτη Σερρών όπου, για όσους 
επιθυμούν, επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Συνεχίζουμε για τον Τύμβο της 
Αμφίπολης (Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε και επιστρέφουμε 
στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Ταξίδι σε τοπία φανταστικά, μέρη απόλυτα ενεργειακά, ζούμε την ξέφρενη 
παράτα στην Ξάνθη! Ελάτε να τα ζήσουμε!

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

HYDRAMA GRAND 
HOTEL

4 µέρες
16 - 19 Φεβ. 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο θέα πόλη 295 212
∆ίκλινο θέα λίµνη 310 227
3ο άτοµο 255 165
3ο άτοµο ως 12 ετών 105 ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 225 145
Μονόκλινο θέα πόλη 395 315
Μονόκλινο θέα λίµνη 425 345

Καρναβάλι ΞΑΝΘΗΣ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελέστατο Ζ PALACE 5* Lux στην Ξάνθη • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στο 
ξενοδοχείο Z PALACE 5* Lux, τακτοποίηση και δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα αφιερωμένη στην παλαιά πόλη της Ξάνθης που αυτές τις μέρες έχει την 
τιμητική της! Γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, αναπαλαιωμένα αρχοντικά, νεοκλασικά κτίρια και παραδοσιακά 
οικοδομήματα που έχτισαν τεχνίτες της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου συνδυάζουν την τοπική με την 
οθωμανική αρχιτεκτονική. Κοντά στο ξενοδοχείο μας θα δούμε τις καπναποθήκες της πόλης και το περίφημο 
“Π” (οδός Καπνεργατών) που πήρε το όνομα του από το σχήμα που έχουν τα κτίρια του 1890. Μετά την 
κεντρική πλατεία όπου δεσπόζει το παλαιό ρολόι (του 1859). Στo πεζό μέρος της περιήγησης μας μεταξύ 
άλλων θα δούμε το Δημαρχείο, που κτίστηκε το 1830 από τον Εβραίο καπνέμπορο Μωυσή, την Δημοτική 
Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό Μουσείο (εσωτερική επίσκεψη / έξοδα ατομικά) που στεγάζεται 
στα αρχοντικά των καπνεμπόρων Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, την πλατεία Μητρόπολης με 
τον μητροπολιτικό ναό (τρίκλιτη βασιλική) του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (του 1839) και το τριώροφο 
καμπαναριό του (κτίστηκε το 1924), το Μητροπολιτικό Μέγαρο του 1897, το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου 
κ.α. Θα προχωρήσουμε μέχρι την περιοχή του ποταμού Κόσυνθου, που οι ντόπιοι ονομάζουν “Παραλία” και 
συγκεντρώνει πολλά καφέ, εστιατόρια και μπαρ. Ακολουθεί μια μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της Βιστωνίδας 
για επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά σύντομη επίσκεψη στην 
Κομοτηνή. Το βράδυ, δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Θρακικά Τέμπη νέστου - Φράγμα Θησαυρού - δράμα 
Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για τη μαγευτική διαδρομή που “κυλά” δίπλα στο Νέστο μέσα στα Θρακικά 
Τέμπη! Διερχόμεθα το Παρανέστι και από εκεί συνεχίζουμε για το φράγμα του Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα 
σας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Αργότερα κατευθυνόμαστε για τη Δράμα. Επίσκεψη στο όμορφο πάρκο 
της πόλης με τη λίμνη των Πηγών της Αγίας Βαρβάρας. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και βόλτα και αργότερα 
επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Μονή Καλαμιώτισσας - Πομακοχώρια - Καρναβάλι Ξάνθης
Πλούσιο πρόγευμα από μπουφέ και 09:30 αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνημα στην Ιερά Μονή της 
Παναγιάς της Καλαμιώτισσας, επιβλητικά χτισμένη σε ονειρικό τοπίο με μοναδική θέα πάνω από τον ποταμό 
Κόσυνθο. Συνεχίζουμε στις μοναδικές εικόνες των παραδοσιακών χωριών των Πομάκων Εχίνο και Σμίνθη. 
Επιστροφή στο μοναδικό σκηνικό της παλιάς πόλης της Ξάνθης που σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια 
και μασκαράδες. Ξέφρενοι ρυθμοί, χαρούμενες φιγούρες καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά άρματα, χοροί σε 
κάθε δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί, θα μας βάλουν σε κλίμα ξεφαντώματος …όπως μόνο οι Ξανθιώτες 
ξέρουν. Το βράδυ δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο και το γλέντι συνεχίζεται στους δρόμους ως το πρωί!!!
5η μέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας με τη χαρακτηριστική μακεδονίτικη 
αρχιτεκτονική. Εδώ δεσπόζουν το υδραγωγείο, το Δημαρχείο, τα καπνομάγαζα, τα κάστρα. Χρόνος για καφέ 
και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Η 4ήμερη δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΒΙΣΤΩΝΙ∆Α - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ∆ΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ

µε διαµονή στην Ξάνθη!!!

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν 
µε ηµιδιατροφή.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

Z PALACE 5* 4 µέρες
16 – 19/2.

5 µέρες
16 – 20/2

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

∆ίκλινο 275 349 185 240
3ο άτοµο 195 245 99 130
3ο άτ. ως 12 ετών 105 125 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο 375 475 282 375

HYDRAMA GRAND HOTEL ΞΑΝΘΗ KΑΡΝΑΒΑΛΙ

Z PALACE

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ!!!
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Απόκριες στην Ελλάδα!Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν
µε ηµιδιατροφή.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

RAMADA THRAKI 
PALACE 5*

5 µέρες
15 - 19 Φεβ.

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

∆ίκλινο 299 159 197
3ο άτοµο 250 120 146
3ο άτοµο ως 12 ετ. 130 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετ. 185 60 75
3o/4ο άτ. 12 ως 18 ετ. 220 90 110
Μονόκλινο 368 220 270

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν
µε ηµιδιατροφή.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

GRECOTEL ASTIR 
EGNATIA 4* Sup

5 µέρες
15 - 19 Φεβ.

4 µέρες/
3 νύχτες

5 µέρες/
4 νύχτες

∆ίκλινο Superior 325 179 220

3ο άτοµο 210 90 110

3ο/4o άτοµο ως 10 ετών 115 ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο Superior 430 275 335

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση 06:00 για την μεγάλη γη, την Θράκη. Η επονομαζόμενη 
“Μεγάλος Γίγαντας των Αιώνων’’ είναι συνεχιστής μιας βαθιάς 
παράδοσης που καταγράφεται σε κάθε γωνιά της. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI 5* Deluxe ή στο GRECOTEL 
ASTIR EGNATIA 4* Sup και τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια. 
Μπουφέ δείπνο.

2η μέρα: Φέρρες - δέλτα Έβρου - δάσος δαδιάς - Σουφλί
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με 
το συγκρότημα λουτρών, το Υδραγωγείο και την Παναγία την 
Κοσμοσώτηρα. Εικόνες σπάνιας ομορφιάς μας συντροφεύουν στη 
διαδρομή προς το Δέλτα του Έβρου και του Εθνικού του πάρκου 
(έξοδα ατομικά). Θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το 
προστατευόμενο από την συνθήκη Ramsar οικοσύστημα που 
σχηματίζει ο ποταμός και κατόπιν επίσκεψη στο Δάσος της Δαδιάς 
(έξοδα ατομικά). Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ομορφότερα 
μέρη της  Ελλάδας, μωσαϊκό βιότοπων και φωλιά πολλών σπάνιων 
ζώων και φυτών. Συνεχίζουμε για το Σουφλί, στις παρυφές του 
λόφου του Αη-Λιά στη σκιά της Ροδόπης, γνωστό σταυροδρόμι 
ανατολής και δύσης στους δρόμους του μεταξιού. Βόλτα στα 
καταστήματα των μεταξωτών και ευκαιρία να δοκιμάσουμε 

εξαιρετικής ποιότητας τσίπουρο, κρασί και ντόπια αλλαντικά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.

3η μέρα: Αδριανούπολη
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία υπέροχη διαδρομή παράλληλα 
του ποταμού Έβρου, φτάνοντας μέχρι τα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
στις Καστανιές (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου), 
με κατεύθυνση την πόλη της Αδριανούπολης. Εκεί θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε πολλά ελληνικά κτίρια, ερείπια 
Ορθόδοξων Ιερών Ναών, μουσουλμανικά Τεμένη και βέβαια το 
Μουσείο Υγείας (έξοδα ατομικά). Θα επισκεφτούμε ακόμη το 
Κάραγατς με τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας, 
όπου κάποτε στάθμευε το Οριάν Εξπρές. Επιστρέφουμε στην 
Αλεξανδρούπολη και μπουφέ δείπνο.

4η μέρα: Κομοτηνή - Καρναβάλι Ξάνθης
Μπουφέ πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη της Κομοτηνής. 
Περίπατος από τον Πύργο του Ρολογιού στην Ερμού και από 
εκεί προς τα τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των 
Μουσουλμάνων, τα Μουφτεία και το Εσκι Τζαμί, ένα μοναδικό 
τέμενος με μαρμαρόγλυπτα μπαλκόνια. Όμως η γεμάτη χρώματα, 
ήχους και ζωή πόλη της Ξάνθης μας περιμένει. Το μοναδικό σκηνικό 

της ρομαντικής ιστορίας της Παλιάς Πόλης με τα αναπαλαιωμένα 
σπίτια των καπνεμπόρων και τους πλακόστρωτους δρόμους, 
σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια και μασκαράδες. Ξέφρενοι 
ρυθμοί, χαρούμενες φιγούρες Καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά 
άρματα, χοροί σε κάθε δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί, θα μας 
βάλουν στο κλίμα των Απόκρεω… όπως μόνο οι Ξανθιώτες ξέρουν. 
Επιστροφή το απόγευμα. Μπουφέ δείπνο και Αποκριάτικη 
βραδιά με μουσική, γλέντι, χορό.

5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της 
Καβάλας και αφού απολαύσουμε τον καφέ μας, θα συνεχίσουμε 
για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι 
απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου (μηχανογραφική με λατινικά 
στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από 
την ημερομηνία εισόδου.

δυνατότητα μετάβασης / επιστροφής αεροπορικώς: Ζητήστε 
μας πληροφορίες.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Αλεξανδρούπολη - Αθήνα οικονομικής θέσης για όσους επιλέξουν την αεροπορική εκδρομή • Μεταφορές - εκδρομές 
του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
RAMADA PLAZA THRAKI 5* Deluxe ή στο GRECOTEL ASTIR EGNATIA 4* Sup στην  Αλεξανδρούπολη • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Αποκριάτικη βραδιά με μουσική, γλέντι, χορό  • Υπηρεσίες RAMADA PLAZA:THALASSO & WELLNESS SPA : χρήση γυμναστηρίου με την επίβλεψη γυμναστή, χρήση 
του THERMAL SPA SUITE, που περιλαμβάνει 4 experience showers, παροχή ερμαρίου με μπουρνούζι, παντόφλες και πετσέτα (μόνο για το RAMADA PLAZA) • Κοτιγιόν 
- Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ΑΣΟΣ ∆Α∆ΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ - ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΘΡΑΚΗ - Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
Ξανθιώτικο Καρναβάλι

...ένα µοναδικό οδοιπορικό στις οµορφιές της Θράκης

RAMADA PLAZA WELLNESS SPA
• ∆ωρεάν: χρήση γυµναστηρίου (µε επίβλεψη γυµναστή) & 
Thermal Spa Suite (4 Experience Showers, Caldarium, Bio Sauna, 
Aroma Steam Bath, Ice Fountain & Kneipp) • Παροχή ερµαρίου 
µε µπουρνούζι, παντόφλες & πετσέτα • 1 ∆ωρεάν πρόγραµµα 
Aqua Thalasso Circuit 50’ (hydro jets, relax beds & tepidarium 
µε αίθριο). Η είσοδος στο Spa και τις πισίνες επιτρέπεται µόνο σε 
άτοµα άνω των 16 ετών και κατόπιν ραντεβού.

RAMADA PLAZA THRAKI

ΣΕΜΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙ
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Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν, µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι 

και ∆ώρο το Σαρακοστιανό 
µπουφέ την Καθαρά ∆ευτέρα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ (χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/  Αποκριάτικο 

γλέντι και ∆ώρο το Σαρακοστιανό µπουφέ την 
Καθαρά ∆ευτέρα.

DU LAC 5* Deluxe 4 µέρες
16 - 19 Φεβ. 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο 305 152 222
3ο άτοµο 270 130 185
3ο άτοµο έως 5 ετών * 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3o άτοµο 6 ως 12 ετών 210 95 130
Μονόκλινο 437 243 352

* Παιδί έως 5 ετών ΔωΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. 
Για να έχει έξτρα κρεβάτι ισχύουν οι  τιμές για  παιδί 6-12 ετών.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο ΑΘΗνΑ 4* στην Ελάτη Ζαγορίου 
• Πρωινό και δείπνο με τοπικά προϊόντα 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 
ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη 
Ζαγορίου
Αναχώρηση από Αθήνα 07.30 μέσω της 
γέφυρας Ρίου. Στάση στο Αντίρριο για επίσκεψη 
στο μουσείο δημιουργίας της γέφυρας και 
συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο Μενίδι όπου 
χρόνος για γεύμα. Λίγο έξω από τα Γιάννενα 
επίσκεψη στο Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) 
με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο εκπληκτικό ΑΘΗνΑ 4* στην 
Ελάτη Ζαγορίου. Δείπνο με τοπικά προϊόντα.
2η μέρα: Κήποι - Τσεπέλοβο - Στάνη 
Σαρακατσανέων - Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε 
για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του 
Κόκορη και του Καλογήρου, τους Κήπους με τα 
περίφημα αρχοντικά. Αργότερα περίπατος στο 
κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το 
υπαίθριο μουσείο “Σαρακατσάνικη Στάνη” λίγο 
μετά το Σκαμνέλι. Θα εντυπωσιαστούμε από τον 
χώρο και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια 
που αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον 
παλαιό τρόπο ζωής τους. Χρόνος για γεύμα στο 
πανέμορφο Καπέσοβο, επιστροφή ξεκούραση και 
το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - χαράδρα Βίκου - Οξιά - 
Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για 
να δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, 
το βαθύτερο του κόσμου (Guiness 1997) από 
την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε 
πολλά παραδοσιακά ηπειρώτικα αρχοντικά και 
το βιωματικό σχολείο. Στην περιοχή θα δούμε 
επίσης το Πέτρινο Δάσος και από την Οξιά, 
μία ακόμα, διαφορετική οπτική του φαραγγιού. 
Κατευθυνόμαστε για την πόλη των Ιωαννίνων για 
να περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο και το 

εκπληκτικό (2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας (έξοδα 
ατομικά). Για όσους επιθυμούν, πέρασμα με τα 
βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο νησάκι της λίμνης 
με τον γραφικό οικισμό και το σπίτι-μουσείο 
του Αλή Πασά. Χρόνος για γεύμα και επόμενος 
σταθμός, πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, θα 
είναι οι Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το 
μνημείο του ολοκαυτώματος του 1943. Επιστροφή 
και δείπνο.
4η μέρα: νεροτριβή ντέλα - Καλπάκι - Πηγές 
Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
Πρόγευμα και διερχόμενοι τα Κάτω Πεδινά, θα 
επισκεφθούμε την παραδοσιακή “Νεροτριβή 
του Ντέλα” που λειτουργεί πλήρως μέχρι και 
σήμερα ! Συνεχίζουμε για το πολεμικό μουσείο 
του Καλπακίου με μοναδικά εκθέματα από 
τη βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 
1940 και μετά για τις ειδυλλιακές πηγές Βελλά, 
φανταστικό σημείο για να απολαύσουμε ήρεμα 
έναν ωραίο καφέ. Επόμενος σταθμός μας η Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης, ο ακοίμητος φρουρός της 
Ορθοδοξίας δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. 
Χρόνος για περίπατο και γεύμα στην αμφιθεατρική 
Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και ομορφιά 
δίπλα στον Αώο ποταμό. Μέσω καταπληκτικής 
διαδρομής κατευθυνόμαστε για απογευματινό 
καφέ στο Μεγάλο Πάπιγκο τα πιο γραφικό ίσως 
από όλα τα Ζαγοροχώρια! Επιστροφή και δείπνο.
5η μέρα: Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε μέσω εξαιρετικής 
διαδρομής για το πανέμορφο τοπίο της τεχνητή 
λίμνης των πηγών του Αώου. Επίσκεψη στο 
γειτονικό Μέτσοβο για προσκύνημα στην Αγία 
Παρασκευή και γνωριμία με την Πινακοθήκη 
Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Μέσω Καλαμπάκας 
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Στο διαφορετικό μας αυτό οδοιπορικό, επιλέξαμε για διαμονή το μαγικό περιβάλλον ενός αυθεντικού 
χωριού των Ζαγορίων, την Ελάτη. Το πετρόχτιστο “Αθηνά” προσφέρει μοναδική φιλοξενία, αρχοντική 
ατμόσφαιρα, εκπληκτική θέα και σπιτικές αγνές γεύσεις. Ελάτε να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις 
σε περιοχές που πραγματικά καθηλώνουν με την φυσική τους ομορφιά και την ιδιαίτερη κουλτούρα.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή

ΑΘΗΝΑ 4* 5 µέρες
15-19 Φεβ.

5 µέρες
14-18 Μαρ.

∆ίκλινο 329 285

3ο άτοµο 225 245

Μονόκλινο 465 385

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Με διαµονή στην Ελάτη Ζαγορίου
στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “Αθηνά” 4* DU LAC HOTEL & SPA 5* Deluxe

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00. Μέσω Δομοκού - Καλαμπάκας, άφιξη στο Μέτσοβο, 
με την υπέροχη πλατεία, την εξαιρετική θέα και τα ξεχωριστά τοπικά εδέσματα. Ελεύθερος 
χρόνος για να κάνετε την βόλτα σας! Συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας οδού για τα Γιάννενα και 
τακτοποίηση στο πολυτελέστατο EPIRUS PALACE 5* Deluxe στην είσοδο της πόλης ή στο 
υπερπολυτελές DU LAC HOTEL & SPA 5* Deluxe. Δείπνο.
2η μέρα: Μονοδένδρι - Μεγάλο Πάπιγκο
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα χωριά του Ζαγορίου. 
Χαρακτηριστικό δείγμα της Ζαγορίσιας αρχιτεκτονικής το χωριό Βίτσα το οποίο 
προσπερνάμε στην πορεία μας για το Μονοδένδρι. Εκεί θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του 
Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. 
Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό σχολείο 
και τα πανέμορφα παραδοσιακά ηπειρώτικα κτίρια. Μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής 
συνεχίζουμε για την Κοινότητα Πάπιγκου (καιρού επιτρέποντος) με παράδοση εξαιρετικής 
φιλοξενίας και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και δείπνο.
3η μέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Πόλη Ιωαννίνων - νησί
Πλούσιο πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό σκηνοθετικό μεγαλείο απλώνεται 
μπροστά μας επιβλητικός. Ξεκινάμε από το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφτούμε το 
πολεμικό μουσείο, θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την βαριά ιστορία της περιοχής 
στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Από εκεί στην αμφιθεατρική 
Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα 
και δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει από ζωή και ομορφιά. Σήμερα είναι η μέρα που 
κορυφώνονται οι εκδηλώσεις της Αποκριάς. Το μεσημέρι άφιξη στην πανέμορφη πόλη των 
Ιωαννίνων και ελεύθερος χρόνος για περίπατο δίπλα στη Λίμνη. Για όσους επιθυμούν, 
πέρασμα με βαρκάκια (έξοδα ατομικά) από τον Μώλο για το Νησί της Κυρά-Φροσύνης με 
το σπίτι του Αλή Πασά, τα γραφικά δρομάκια και τα τοπικά προϊόντα. Το βράδυ η πόλη 
φωτίζεται από τις ξακουστές Τζαμάλες!!! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο, Αποκριάτικη 
διασκέδαση, γλέντι, χορός!
4η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Γεύμα με Σαρακοστιανά - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το περίφημο Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά). Το 
μεσημέρι επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για το παραδοσιακό Σαρακοστιανό μπουφέ γεύμα. 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

 DU LAC HOTEL & SPA
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EPIRUS PALACE
DELUXE 5*

µε Ηµιδιατροφή & Ποτά
CARNIVAL FUN Club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

Αποκριάτικο Ξεφάντωµα στα Γιάννενα
στο Εpirus Palace 5* Deluxe

Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ημιδιατροφή και ποτά στα φαγητά/ 
Αποκριάτικο γλέντι και δώρο το Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά δευτέρα.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή και ποτά στα φαγητά/Αποκριάτικο 

γλέντι και δώρο το Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα.

EPIRUS PALACE 5*
4 µέρες

16-19 Φεβρουαρίου 4 µέρες/ 3 νύχτες

Κρατήσεις έως 15/1** Κρατήσεις από 16/1 Κρατήσεις έως 15/1** Κρατήσεις από 16/1

∆ίκλινο Deluxe 259 275 178 195
3ο άτοµο 187 195 105 112
3ο άτοµο έως 12 ετών 95 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών * 180 188 98 105
Μονόκλινο Deluxe 335 359 250 274

* Μεταφορά της οικογένειας σε Family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
** Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων, μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.

ΕPIRUS PALACE 5* DELUXE 
Πλούσιο Πρόγραµµα µε Ενισχυµένη Ηµιδιατροφή & Ποτά, 

Παιδότοπο, αναβίωση του εθίµου της Τζαµάλας και Πολλά Happenings!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2
Cocktail Καλωσορίσματος 

18:00 - 21:00 Παιδότοπος με πλούσιο πρόγραμμα
19:00 - 20:00 Epirus wine tasting 

& μαθήματα γευσιγνωσίας στο I Cappuccini με εκλεκτά συνοδευτικά 
(finger food) - Maximum συμμετοχών 60 άτομα

20:00 - 22:00 Πλούσιο βραδινό μπουφέ 
με δωρεάν ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2
07:00 - 10:30 Πλούσιο πρωινό μπουφέ

10:00 - 13:00 Παιδότοπος 
14:00 - 15:30 Θεματικές γωνιές (finger food & light buffet), 

με φαγητά από διάφορα μέρη του κόσμου 
18:00 - 22:00 Παιδότοπος και αποκριάτικο παιδικό disco party

20:30 - 22:00 Πλούσιο βραδινό μπουφέ με δωρεάν ποτά (κρασί, 
μπύρα, αναψυκτικό) & DJ Disco Party (80s theme), 

με διαγωνισμούς χορού και δώρα!

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2
07:00 - 10:30 Πλούσιο πρωινό μπουφέ

10:00 - 13:00 Παιδότοπος
17:00 - 21:00 Παιδότοπος

18:00 - 20:00 Παραδοσιακές Τζαμάλες 
υπερθέαμα  εντός του ξενοδοχείου 

με ζωντανή μουσική, μεζέδες 
και τσίπουρο

20:00 - 21:30 Παράλληλο βραδινό μπουφέ με ζωντανή μουσική
ΚΑΘΑΡΑ δΕΥΤΕΡΑ 19/2

07:30 - 10:30 Πλούσιο πρωινό μπουφέ
12:00 -13:00 ” Σαρακοστιανά και πέταγμα χαρταετού !!!

Εξωτερικό Buffet στην πισίνα με παραδοσιακό χαλβά – φασολάδα
13:00 - 14:00 Πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ γεύμα

Late check out στις 16:00

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο EPIRUS PALACE 5* Deluxe ή στο DU LAC HOTEL 
& SPA 5* Deluxe στα Ιωάννινα • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • DISCO PARTY στις 17/2 στο EPIRUS 
PALACE • Αποκριάτικη διασκέδαση την Κυριακή 18/2 στο δείπνο για τους διαμένοντες στο Epirus Palace, γλέντι με έντεχνο/λαϊκό πρόγραμμα στο bar 
για το DuLac • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Σαρακοστιανό μπουφέ γεύμα την Καθαρή Δευτέρα και για τα δύο ξενοδοχεία • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. ΤΖΑΜΑΛΕΣ ΣΤΟ EPIRUS PALACE

EPIRUS PALACE SPA
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1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για την πιο όμορφη πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, 
την Καβάλα. σε απόλυτη αρμονία με το βουνό, τη θάλασσα και το φωταγωγημένο κάστρο που τη “στεφανώνει”. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια του AIROTEL GALAXY 4* και δείπνο.
2η μέρα: Καβάλα - Σουφλί - Κάραγατς - Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα γεμάτη από υπέροχες εικόνες. Στο Σουφλί θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Τέχνης Μεταξιού και ακολουθούμε την παραποτάμια διαδρομή στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. Διέλευση των 
συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) και επίσκεψη στο Κάραγατς στον χώρο του κτιρίου 
του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, εκεί όπου κάποτε στάθμευε το Οριάν Εξπρές. 
Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές MARGI HOTEL 5* Lux. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο και για όσους επιθυμούν, βραδινός περίπατος γνωριμίας με το ιστορικό κέντρο (πεζή).
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. ως πρώτη τους πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361-1453), 
οι Οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το Τέμενος Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσμα οικοδομήθηκε 
αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, όπως νωρίτερα το Σουλεϊμανίγιε (τζαμί 
του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, τη Ρόδο και τη Μάλτα. 
Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ 
Πασά Καραβάν Σεράι (16ου αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, 
το Τέμενος Ουτς Σερεφελί (15ου αι). Θα εντυπωσιαστούμε από το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, (1481-
1512 μ.Χ.) με το πολυβραβευμένο Μουσείο Υγείας (έξοδα ατομικά). Χρόνος ελεύθερος στην Αδριανούπολη για 
να περιπλανηθείτε στις κλειστές αγορές, να γευθείτε τις τοπικές συνταγές ή να κάνετε ένα αυθεντικό Οθωμανικό 
χαμάμ στα ιστορικά λουτρά του 1368! Στη διάθεση σας βέβαια είναι και το υπέροχο Spa του ξενοδοχείου μας, με 
δωρεάν σάουνα, χαμάμ, εσωτερική πισίνα, Jacuzzi, υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Το βράδυ δείπνο - γλέντι σε 
κέντρο με ζωντανή μουσική, χορό!
4η μέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunkopru) - δαρδανέλια (Καλλίπολη/Gelibolu) - Ξάνθη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη γέφυρα του Εργίνη ποταμού 
στο Uzunkopru με τους 174 θόλους και τόξα μήκους 1.250 μέτρων που θεμελιώθηκε από το Σουλτάνο Μουράτ Β’ το 
1423. Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη μας (εξωτερική) στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου 
που κτίστηκε το 1875 και ανακαινίσθηκε το 2013. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu / 
Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο και αιώνιο προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης, με πλούσια πολεμική και 
όχι μόνο ιστορία. Ο συνδυασμός των παλιών αρχοντικών και των υπολειμμάτων των βυζαντινών κάστρων “πάνω” 
στο νερό, μοναδικός! Χρόνος για βόλτα και για γευστικές δοκιμές των τοπικών σπεσιαλιτέ (μύδια σε σουβλάκι, 
κοκορέτσι κ.α.). Μέσω Κήπων κατευθυνόμαστε για την πανέμορφη πόλη της Ξάνθης. Εγκατάσταση στο πολυτελές 
Ζ PALACE HOTEL 5* Lux. Δείπνο και για όσους επιθυμούν, προτείνουμε έναν βραδινό περίπατο (πεζή) στο 
υπέροχο κέντρο της πόλης.

5η μέρα : Ξάνθη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ με εντυπώσεις 
μοναδικές!
Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, 
είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου (μηχανογραφική 
με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη 
ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία εισόδου. • Οι διαν/σεις 
της Καβάλας και της Ξάνθης δύναται να πραγματοποιηθούν 
στην Κομοτηνή ή και την Αλεξανδρούπολη.

Απόκριες στην Ελλάδα!

ΜΠΑΝΣΚΟ - Ρίλα - Σόφια

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πλήρως 
ανακαινισμένο (2016), πολυτελέστατο ξενοδοχείο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe στο Μπάνσκο 
Βουλγαρίας • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων του 
SPA, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήρια τελεφερίκ & εισόδων σε χώρους επισκέψεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:30 το πρωί από Αθήνα για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά από το σύντομο 
συνοριακό έλεγχο (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα) συνεχίζουμε για το Μπάνσκο. Το Μπάνσκο 
κατά τη χειμερινή περίοδο θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα των Βαλκανίων ενώ τους 
υπόλοιπους μήνες ένας από τους καλύτερους φυσιολατρικούς προορισμούς. Βρίσκεται στους πρόποδες 
του όρους Πίριν, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της 
UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο πλήρως ανακαινισμένο (2016), πολυτελέστατο ξενοδοχείο PREMIER 
LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe (μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD). 
Δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ρίλα
Μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για το Βουνό Ρίλα όπου θα επισκεφτούμε το ιστορικό, ομώνυμο 
μοναστήρι και το μουσείο του με τα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
της Ρίλα, γνωστό απλά ως μοναστήρι της Ρίλα, είναι η μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή 
στη Βουλγαρία. Το 1976 ανακηρύχθηκε εθνικό ιστορικό μνημείο της χώρας και το 1983 χαρακτηρίστηκε 
από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
να απολαύστε ΔωΡΕΑΝ τις εγκαταστάσεις του SPA, όπως εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Σάουνα και 
γυμναστήριο (στο Premier επιπλέον Χαμάμ και Teppidarium). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Σόφια
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Θα 
περιηγηθούμε στους δρόμους της και θα επισκεφτούμε σημαντικά μνημεία της πόλης όπως τον καθεδρικό 
ναό του Alexander Nevski, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου, 
το Κοινοβούλιο κ.α. Αν το επιτρέψει ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες, θα επισκεφτούμε και το πάρκο-
βουνό Βίτοσα (έξοδα ατομικά) για να απολαύσουμε το καταπράσινο ορεινό τοπίο και τη θέα της Σόφιας 
πανοραμικά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για μια σύντομη γνωριμία με την όμορφη 
λουτρόπολη η οποία είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς και είναι γνωστή για τα ιαματικά της νερά 
και την φθηνή αγορά της. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή.

PREMIER LUXURY 
MOUNTAIN RESORT

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

4 µέρες
22 - 25 Μαρ.

∆ίκλινο 305 245

3ο άτοµο 250 210

3ο άτοµο ως 5 ετών 105 105

4ο άτοµο 6 ως 12 ετών 210 180

Μονόκλινο 415 320

∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ: Ελεύθερη χρήση WI-FI και των εγκαταστάσεων του SPA 
(εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο, χαμάμ & Teppidarium)

Πολυτέλεια & Spa στις Βαλκανικές Άλπεις
στο πολυτελές Margi Hotel & Spa 5* κεντρικό, για να απολαύσετε τον μύθο

και τα αρώματα της ανατολής στο νυχτερινό Edirne!

Αδριανούπολη ...η µεγαλοπρεπής! & ∆αρδανέλια

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 1 διαν/ση στην Καβάλα 
στο AIROTEL GALAXY 4* , 2 διανυκτερεύσεις στο υπερπολυτελές MARGI HOTEL 5* (Deluxe) στην Αδριανούπολη 
(Edirne) και μία (1) διαν/ση στην Ξάνθη στο Ζ PALACE HOTEL 5* Lux • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μενού 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ένα δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική και χορό (στη θέση της ημιδιατροφής 
της ημέρας) • Δωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / Συνοδός • 
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Φ.Π.Α. 
δεν περιλαμβάνονται: τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Από τις δωρεάν παροχές Spa του Margi Hotel, 
εξαιρούνται θεραπείες ομορφιάς, κομμωτήριο, μασάζ κλπ τα οποία είναι κατόπιν ραντεβού και με extra χρέωση.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε µιδιατροφή/ 
γλέντι σε κέντρο µε ζωντανή µουσική και ποτά

MARGI HOTEL 5 µέρες
16 - 20 Φεβ.

∆ίκλινο 299
3ο άτοµο 270
3ο άτοµο έως 12 ετ. 250
Μονόκλινο 380

ΣΟΥΛΕϊΜΑΝΙΓΙΕ ΤΖΑΜΙΡΙΛΑ

PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για την πανέμορφη πόλη της Καστοριάς μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην 
Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά, 
ηχηρά χαμόγελα ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη γιορτή. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο και 
αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* Deluxe στην Καστοριά και μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Πρέσπες
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το νομό Φλώρινας που φιλοξενεί και τον μεγαλύτερο ίσως 
υδροβιότοπο των Βαλκανίων. Θα γνωρίσουμε τις Πρέσπες, τις ξακουστές “πολυεθνικέs” λίμνες, δύο από 
τις έξι του νομού, πάνω στις οποίες περνάνε τα σύνορα της Ελλάδας, της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 
της Αλβανίας. Στη Μικρή Πρέσπα, πόλο έλξης αποτελεί το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου όπου με πλωτή 
γέφυρα δίνεται η δυνατότητα να το επισκεφθούμε και να θαυμάσουμε την ομώνυμη βασιλική αφού πρώτα 
σταματήσουμε στο χωρίο Άγιος Γερμανός. Ακόμα, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας απόμακρο αλλά 
φιλόξενο το χωριό Ψαράδες χαρακτηρίζεται για τους ακρίτες κατοίκους και τα μικρά ταβερνάκια όπου όσοι 
το επιθυμούν, μπορούν να γευτούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα - ψητές πιπεριές Φλωρίνης, φασόλια 
Πρεσπών, γίγαντες και ψητό γριβάδι (ψάρι από τα γλυκά νερά της λίμνης) με τοπικό τσίπουρο. Αναχώρηση 
για την Καστοριά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Παραδοθείτε στην πολυτέλεια, χαρίστε στον εαυτό 
σας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις spa κατόπιν συνεννοήσεως με το 
ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Μπουμπούνες Καστοριάς 
(επίσκεψη στην πόλη)
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον διατηρητέο 
παραδοσιακό οικισμό και διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για το οποίο 
λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας. Επίσκεψη στο παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας όπου 
θα επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης (έξοδα ατομικά). Το απόγευμα οι Καρναβαλικές εκδηλώσεις 
έχουν ήδη ξεκινήσει. Άναμμα φωτιών οι «Μπουμπούνες», ατμόσφαιρα γιορτινή, Καρναβαλική. Χάλκινα 
ακούγονται στις γειτονιές και το κέφι κορυφώνεται. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: νέο Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του δράκου ” - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα. Πριν αποχαιρετήσουμε την πόλη της Καστοριάς, θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε το νέο καμάρι της πόλης που πρόσφατα άνοιξε για το κοινό, το Σπήλαιο της Καστοριάς (έξοδα 
ατομικά) λίγο πριν την Παναγία την Μαυριώτισσα. Η 
Σπηλιά του Δράκου πήρε το όνομά της από την είσοδο 
που έχει την μορφή στόματος δράκου, ενώ σύμφωνα με 
την παράδοση στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσορυχείο 
που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Στο σπήλαιο, 
που είναι από τα εντυπωσιακότερα της χώρας μας, 
έχουν βρεθεί οστά αρκούδας των σπηλαίων, ηλικίας 
10.000 ετών. Μία τελευταία βόλτα στο Ντολτσό την 
παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα 
παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης 
εποχής. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.

Απόκριες στην Ελλάδα!

ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* Deluxe στην 
Καστοριά • Μπουφέ πρωινό αμερικάνικου τύπου και 
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κατά την άφιξη 
του γκρουπ: ποτό υποδοχής & σοκολατένιες λιχουδιές 
• Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / 
Συνοδός • Φ.Π.Α.

µε διαµονή στο υπερπολυτελές
LIMNEON RESORT & SPA 5* Deluxe

µε διαµονή στα υπερπολυτελή 
THE MET HOTEL  5*, MEDITERRANEAN PALACE 5*, 

GRAND HOTEL PALACE 5* 

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν 
µε ηµιδιατροφή. 

LIMNEON 
RESORT & SPA

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

∆ίκλινο 259
3ο άτοµο 199
Μονόκλινο 338

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς 
εκδροµές) µε πρωινό καθηµερινά.

LIMNEON RESORT & SPA 4 µέρες/ 3 νύχτες
∆ίκλινο θέα κήπο 144
∆ίκλινο θέα λίµνη 185
3ο άτοµο 54
3ο/4ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν
3ο/4ο άτ. 6 εως 12 ετών 45
Junior Suite * 474
Luxury Suite * 590
Μονόκλινο 268

* Συνολική τιμή δωματίου έως 3 άτομα.

ΠΡΩΤΗ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - Ε∆ΕΣΣΑ & ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΧΟΥ

Θεσσαλονίκη - Καϊµακτσαλάν

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο κεντρικό υπερπολυτελές ΤΗΕ ΜΕΤ 5* 
Deluxe ή στο MEDITERRANEAN PALACE 5* Lux ή στο GRAND HOTEL PALACE 5* Lux στη Θεσσαλονίκη • Μπουφέ πρωινό και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κοτιγιόν - σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 
έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση στις 07.30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύμπου. Χρόνος 
για γεύμα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την γεμάτη ευωδιές πλακόστρωτη πλατεία. Άφιξη και εγκατάσταση στο 
πολυτελές ξενοδοχείο της επιλογής σας. Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις του! Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καϊμακτσαλάν (Παλαιός Αγ. Αθανάσιος) - Έδεσσα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας και συνεχίζουμε 
τη θαυμάσια διαδρομή μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, το πιο κοσμικό ορεινό χωριό 
και top χειμερινό θέρετρο της Μακεδονίας, έχει χαρακτηρισθεί από το Υπ. Πολιτισμού ως διατηρητέος. Ο μέχρι 
πρόσφατα εγκαταλελειμμένος Παλιός Αγ. Αθανάσιος έχει μετατραπεί σ’ένα από τα πιο κοσμικά ορεινά χωριά με 
έντονο παραδοσιακό χρώμα, όμορφους ξενώνες, στιλάτα μπαράκια, ταβέρνες που απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές 
βίλλες κ.α. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αλιστράτη - Καρναβάλι Σοχού!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Μέσω ξεκούραστης διαδρομής στην Εγνατία Οδό θα επισκεφθούμε το παραδοσιακό χωριό 
Πρώτη, όπου χρόνος για καφέ και για όσους επιθυμούν επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. 
Αργότερα θα βρεθούμε στο σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας. Το θέαμα 
είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες μέχρι και 15 μέτρων! Η συνέχεια απολαυστική στο ιδιόρρυθμο 
καρναβάλι του Σοχού Λαγκαδά, όπου Κουδουνοφόροι, Τράγοι και Αράπηδες γεμίζουν τους δρόμους και ξεσηκώνουν 
τους πάντες! Παραδοσιακό γλέντι, φαγοπότι και χορός! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη (περιήγηση & Άνω Πόλη) - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα με ολόφρεσκη λαγάνα, μακεδονικό χαλβά και άλλα Σαρακοστιανά και μή. Προσκύνημα 
στον πολιούχο της πόλης τον Αγ. Δημήτριο. Συνεχίζουμε με πανοραμική διαδρομή στην παραλιακή, Λευκό Πύργο, 
Έκθεση, Ροτόντα κ.α. καταλήγοντας στην Άνω Πόλη με τα φημισμένα κάστρα και την όμορφη θέα! Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη νωρίς το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές.

Αναχ.: 16 Φεβρουαρίου, 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή

THE MET HOTEL 5* MEDITERRANEAN 
PALACE 5*

GRAND HOTEL
PALACE 5*

∆ίκλινο 299 289 255
3ο άτοµο 225 155 205
3ο άτ. ως 12 ετ. * 95 145 3ο/4ο ως 10 ετ.150
3ο άτ. ως 10 ετ. ** - - 95
Μονόκλινο 440 425 368

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή

THE MET HOTEL 5* MEDITERRANEAN 
PALACE 5*

GRAND HOTEL
PALACE 5*

∆ίκλινο 205 189 169
3ο άτοµο 132 55 115
3ο άτ. ως 12 ετ. * ∆ωρεάν 45 3ο/4ο ως 10 ετ.60
3ο άτ. ως 10 ετ. ** - - ∆ωρεάν
Μονόκλινο 355 329 285

* Παιδί σε πτυσσόμενη κλίνη (στο Grand Hotel ισχύει ως 10 ετών). 
** Παιδί Δωρεάν στο κρεβάτι των γονέων του (ισχύει μόνο για το Grand Hotel).

* Παιδί σε πτυσσόμενη κλίνη (στο Grand Hotel ισχύει ως 10 ετών). 
** Παιδί Δωρεάν στο κρεβάτι των γονέων του (ισχύει μόνο για το Grand Hotel).
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Λουτρά Πόζαρ (Αριδαίας)
ΒΕΡΟΙΑ - Ε∆ΕΣΣΑ - ΝΑΟΥΣΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΒΕΡΓΙΝΑ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟν 4* στη Βέροια • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο 
Αποκριάτικο γλέντι με D.J. • Αρχηγός / Συνοδός • Κοτιγιόν-Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Βέροια
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για το γραφικό Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου. Από εκεί 
φτάνουμε μέχρι τη Μονή Αγίου Διονυσίου με καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Ενιπέα. Άφιξη στο 
αγαπημένο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟν 4*. Τακτοποίηση στα δωμάτια και μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτες Έδεσσας - Υπαίθριο Μουσείο νερού Βαρόσι - Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Έδεσσας. Με συνοδεία τοπικού ξεναγού θα έχουμε την ευκαιρία 
να απολαύσουμε μία μοναδική, περιπατητική ξενάγηση (έξοδα ατομικά). Θα θαυμάσουμε τον διπλό 
καταρράκτη και τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο” με το νερό να πέφτει από ύψος 70 περίπου μ. Ενημέρωση 
και μεταφορά στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού, όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το Ενυδρείο 
- Ερπετάριο με πολλά είδη ψαριών του γλυκού νερού και ερπετά. Θα δούμε επίσης το “Κανναβουργείο” 
(υδροκίνητο εργοστάσιο). Στην συνέχεια θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή, Μακεδονίτικη συνοικία 
Βαρόσι και επίσκεψη του Λαογραφικού Μουσείου. Αναχώρηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας 
με τις ιαματικές πηγές Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας. Θα απολαύσουμε (για όσους ενδιαφέρονται) τις 
ευεργετικές τους ικανότητες στην εξωτερική πισίνα, καθώς και τον καφέ μας σε μία υπέροχη τοποθεσία, 
δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Βεργίνα - Καρναβάλι νάουσας
Πρόγευμα και επίσκεψη στο μουσείο της Βεργίνας (έξοδα ατομικά), όπου συναντάμε τα σημαντικότερα 
μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας - Αιγών, Η Νάουσα, γιορτινή, 
αποκριάτικη, γεμάτη κόσμο που γιορτάζει σε μια μοναδική ατμόσφαιρα με κέφι, μουσικές να ακούγονται από 
παντού. Από το βάθος του δρόμου ξεπροβάλει η παρέλαση των Καρναβαλιστών. Μπούλες και Γενίτσαροι 
με τις παραδοσιακές φορεσιές και τις κουδούνες πλημμυρίζουν τους δρόμους της πόλης. Ατμόσφαιρα 
κεφιού και ξενοιασιάς διάχυτη σε όλη την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αποκριάτικο μπουφέ δείπνο με 
μουσική, χορό και διασκέδαση από D.J.
4η μέρα: Βέροια (παλιές συνοικίες, χριστιανικά κ Οθωμανικά μνημεία) - Βήμα Απ.Παύλου - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και πεζή ξενάγηση της “άγνωστης” Βέροιας. Με συνοδεία ξεναγού (έξοδα ατομικά) θα 
ξεκινήσουμε την πεζή περιπλάνησή μας από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, το σημείο στο οποίο δύο 
φορές κήρυξε, το 54 μ.Χ., τη νέα χριστιανική πίστη o Απόστολος των Εθνών. Θα προχωρήσουμε προς τα 
Δίδυμα Λουτρά (Χαμάμ) και την Εβραϊκή συνοικία Μπαρμπούτα με τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα επιβλητικά 
αρχοντικά, θα περάσουμε από την Παλιά Μητρόπολη (11ος αι.). Βλέποντας την ελληνιστική συνοικία 
“Κυριώτισσα” με τις παλιές πέτρινες κατοικίες, κτισμένες η μια πλάι στην άλλη, που μαρτυρούν μια σπάνια 
αρχιτεκτονική ομορφιά, θα βρεθούμε στην Εκκλησία του Χριστού (14 αι.) το γνωστότερο βυζαντινό μνημείο 
της πόλης. Χρόνος για περίπατο και σουβενίρ (μην παραλείψετε το περίφημο ρεβανί) και επιστρέφουμε στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Μπούλες και Γενίτσαροι Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

Όλυµπος - Καταρράκτες Ε∆ΕΣΣΑΣ
Καρναβάλι ΚΟΖΑΝΗΣ!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο MEDITERRANEAN 
VILLAGE HOTEL & SPA 5* Lux στην Παραλία Κατερίνης • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • 
Συμμετοχή στην Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή μουσική, γλέντι και χορό • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες • Κοκτέηλ υποδοχής • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ 

Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.

 ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4* 4 μέρες
16 - 19 Φεβ. 4 μέρες/3 νύχτες

∆ίκλινο 239 149
3ο άτοµο 190 105
4ο άτοµο 185 98
3ο άτοµο ως 12 ετών 95 ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 155 65
Μονόκλινο 299 210

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι µε 

ζωντανή µουσική.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο 

γλέντι µε ζωντανή µουσική.

MEDITERRANEAN 
VILLAGE HOTEL

3 μέρες
17 - 19 Φεβ.

4 μέρες
16 - 19 Φεβ. 3 μέρες/2 νύχτες 4 μέρες/3 νύχτες

∆ίκλινο 179 239 105 149
∆ίκλινο Superior 205 275 129 185
3o άτοµο 169 225 90 134
3ο άτοµο ως 14 ετών 90 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 7 ετών* 90 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. 8 - 14 ετών* 140 180 70 95
Μονόκλινο 225 305 149 215

* 4ο άτομο μόνο σε superior δωμάτιο. 

1η μέρα: Αθήνα - Παλαιός Παντελεήμονας - Πιερία
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 για το παραδοσιακό χωριό του Παλαιού Παντελεήμονα, που έχει αναπαλαιωθεί 
στο παλιό αρχιτεκτονικό του στυλ, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο και το Αιγαίο Πέλαγος. Απολαύστε καφεδάκι 
στην κεντρική λιθόστρωτη και γεμάτη αιωνόβιους πλατάνους πλατεία. Άφιξη στην Παραλία Κατερίνης, ποτό 
υποδοχής και εγκατάσταση στο εντυπωσιακό MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* Lux σε δωμάτια με 
θέα θάλασσα. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας - Έδεσσα - νάουσα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας (έξοδα ατομικά), που υπήρξε γενέτειρα 
σπουδαίων Μακεδόνων, με τον Μ. Αλέξανδρο να κατέχει την πιο περίοπτη θέση. Ο δυναμικός της κόσμος αναδύεται 
μέσα από τα χιλιάδες ευρήματα της αρχαίας πόλης και μας δείχνει μέρος από την ακμή και το μεγαλείο του μακεδονικού 
βασιλείου. Συνεχίζουμε για την Έδεσσα με τους περίφημους καταρράκτες όπου ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
συνοικία Βαρόσι για να απολαύσουμε τον περίπατο και τον καφέ μας. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στην γιορτινή 
Νάουσα με το περίφημο πάρκο του Αγίου Νικόλαου για το γεύμα μας (προαιρετικά). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Σιάτιστα - Καρναβάλι Κοζάνης !!!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχοντική Σιάτιστα, γνωστή από τα παλιά χρόνια για τις 
γούνες, τα παραδοσιακά κελάρια με το λιαστό κρασί, τα επιβλητικά αρχοντικά και το Παλαιοντολογικό Μουσείο. 
Το μεσημέρι άφιξη στην πόλη της Κοζάνης, η οποία σήμερα γιορτάζει στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Χρόνος για 
περιπλάνηση και γιατί όχι, συμμετοχή στα δρώμενα. Η μεγάλη παρέλαση αρμάτων και ομάδων μεταμφιεσμένων 
αρχίζει! Χρώματα, μουσική, χορός και κίνηση, άρματα φορτωμένα με τη λαϊκή έμπνευση και την τοπική παράδοση, 
χιλιάδες καρναβαλιστές γεμάτοι κέφι και διάθεση για ξεφάντωμα θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Λένε, ότι όσοι 
έχουν επισκεφτεί το Καρναβάλι της Κοζάνης μία φορά, δεν θα ήταν και η μοναδική τους. Το βράδυ δείπνο και 
Αποκριάτικο ξεφάντωμα με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι!
4η μέρα: Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα
Πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη, χρόνος για απόλαυση των υπέροχων χώρων του ξενοδοχείου 
και αναχώρηση για τα Τέμπη. Πανέμορφη διαδρομή δίπλα στον Πηνειό, προσκύνημα στην Αγία Παρασκευή και 
ανάβαση στα ιστορικά Αμπελάκια με τα διατηρητέα κτίσματα όπου βρίσκεται και το περίτεχνο αρχοντικό του 
Γεωργίου Σβαρτς (18ου αι) αλλά και το φανταστικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.
Mediterranean Specials: Ελεύθερη χρήση (επιτρέπεται στους άνω των 16 ετών) της εσωτερικής θερμαινόμενης 
πισίνας με υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου. Για τους μικρούς μας φίλους λειτουργεί κλειστός 
παιδότοπος.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα (Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας - Έδεσσα - Νάουσα)
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∆ιπλό Καρναβάλι!
Κοζανίτικο & Μπουρανί στον Τύρναβο!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5* Lux στη Λάρισα • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Συμμετοχή στο Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης 
πισίνας, χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου, wi-fi σε κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλικός κάμπος - Λάρισα
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ, προς Λαμία-Δομοκό και την απέραντη 
Θεσσαλική πεδιάδα. Στάση στα Φάρσαλα, ονομαστά για τον περίφημο χαλβά τους και συνεχίζουμε για την 
κοντινή Λάρισα όπου εγκατάσταση στο GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5* Lux. Στη συνέχεια περιήγηση 
στο κέντρο της πόλης, τους πεζόδρομους και δίπλα στην κεντρική πλατεία με τα εντυπωσιακά σιντριβάνια 
και τα μέγαρα, το αρχαίο θέατρο του 3ου αι. π.Χ., το φρούριο και το Ναό του Αγίου Αχιλλείου στον ομώνυμο 
λόφο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο για να απολαύσετε τους υπέροχους χώρους και 
τις ανέσεις του ή τις αναζωογονητικές υπηρεσίες του “Imperial Health Spa” με πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, 
χαμάμ και το υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Σαραντάπορο - χάνι χατζηγώγου - Σιάτιστα - Κοζανίτικο Καρναβάλι
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη ημέρα που αρχίζει με επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Σαρανταπόρου 
με πλήθος εκθεμάτων της εποχής των Βαλκανικών πολέμων και το Χάνι Χατζηγώγου που υπήρξε το 
στρατηγείο του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου κατά την ιστορική μάχη του 1912. Θα διασχίσουμε την 
εντυπωσιακή γέφυρα της λίμνης του Πολυφύτου (Αλιάκμονα) που συνδέει τα Σέρβια με το Νομό Κοζάνης. 
Το τοπίο είναι θεαματικό! Προορισμός μας η αρχοντική Σιάτιστα, γνωστή από τα παλιά χρόνια για τις 
γούνες, τα παραδοσιακά κελάρια με το λιαστό κρασί, τα επιβλητικά αρχοντικά, το Παλαιοντολογικό 
Μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η πόλη της Κοζάνης που αυτές τις μέρες ζει στους ρυθμούς της Αποκριάς. 
Αφού επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ.Νικολάου και το λαογραφικό μουσείο, θα καταλήξουμε (πεζοί) 
στην κεντρική πλατεία με το Ρολόι (τον Μαμάτσιο στα Κοζανίτικα). Απολαύστε την μεγάλη παρέλαση με τα 
άρματα και τα πολλά γκρούπ των σύγχρονων καρναβαλιστών αλλά και τα πολλά παραδοσιακά στοιχεία και 
φορεσιές, τα Σούρδικα τραγούδια που συνοδεύονται από μπάντες με πολλά χάλκινα πνευστά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Το βράδυ, αποκριάτικο γλέντι-ξεφάντωμα με δείπνο μασκέ, μουσική 
από DJ, χορό ως αργά!
3η μέρα: Τύρναβος (Μπουρανί) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο “διαφορετικό” και πιο “πικάντικο” μέρος του 
καρναβαλιού, του παραδοσιακού Μπουρανί στον Τύρναβο! Διασκεδάστε με τα πειράγματα και το 
αστείρευτο κέφι, τα ερωτικά σύμβολα και τα σατυρικά τραγούδια. Μην παραλείψετε μαζί με τα νηστίσιμά 
σας να γευθείτε και το φημισμένο τοπικό τσίπουρο. Επιστροφή στην Αθήνα νωρίς το βράδυ με αναμνήσεις 
πραγματικά μοναδικές. 
Σημειώσεις: Οι υπηρεσίες του Imperial Health Spa, δεν παρέχονται σε άτομα κάτω των 14 ετών.
To Imperial Health Spa λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 13:00-21:00.

Το Καρναβαλικό Κοµιτάτο
της Πρέβεζας

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • Διαμονή στο MARGARONA 
ROYAL 3* Sup στην Πρέβεζα • Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στην Αποκριάτικη 
βραδιά με ζωντανή μουσική γλέντι και χορό • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 για την Άρτα με το παραδοσιακό της γεφύρι και το κάστρο και 
από εκεί για την νησιωτική Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο MARGARONA ROYAL 3* sup στην 
Πρέβεζα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα : νικόπολη - Αχέροντας - νεκρομαντείο - Καρναβαλικό Κομιτάτο !
Μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη στην ρωμαϊκή Νικόπολη με τη μακραίωνη 
ιστορία, που ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό το 31 π.Χ. Συνεχίζουμε για το χωριό Αμμουδιά όπου καιρού 
επιτρέποντος θα κάνουμε την περίφημη βαρκάδα (έξοδα ατομικά) στις εκβολές του Ομηρικού ποταμού 
Αχέροντα. Ακολουθεί επίσκεψη σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της 
περιοχής, το Νεκρομαντείο. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στις πηγές του Αχέροντα για να απολαύσουμε 
το τοπίο. Χρόνος για γεύμα στην πανέμορφη εξοχή στη Γλυκή. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ 
δείπνο και ελάτε να παρελάσουμε στη μεγάλη με άρματα παρέλαση του μεγαλύτερου Καρναβαλιού σε 
Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία τόσο από πλευράς εκδηλώσεων όσο και συμμετοχών, που διοργανώνει 
στην Πρέβεζα το Καρναβαλικό Κομιτάτο!
3η μέρα : Άγιοι Σαράντα - Βουθρωτό (Αλβανία)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδρομή. Διασχίζοντας το 
Νομό Θεσπρωτίας θα φτάσουμε μέχρι τον Συνοριακό Σταθμό Μαυροματίου στον Δήμο Σαγιάδας. 
Έλεγχος διαβατηρίων ή νέων ταυτοτήτων και κατευθυνόμαστε προς το Μούρσι και το Βουθρωτό 
με την ομώνυμη λίμνη. Θα διασχίσουμε με το πούλμαν ένα πολύ μικρό κομμάτι της λιμνοθάλασσας 
πάνω σε πλωτή “γέφυρα”. Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού (έξοδα 
ατομικά). Συνεχίζουμε την πορεία μας για την παραλιακή πόλη των Αγίων Σαράντα με την σημαντική 
ιστορία αλλά και την ιδιαίτερη ανοικοδόμηση που υπέστη τα τελευταία χρόνια. Επίσκεψη στον χώρο 
του πανοράματος πάνω από την πόλη, το βυζαντινό κάστρο με την εκπληκτική θέα προς την Κέρκυρα, 
το Ιόνιο και τα περίφημα Διαπόντια νησιά. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη με τα δεκάδες καταστήματα 
για καφέ, περίπατο ή φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή και το βράδυ δείπνο Αποκριάτικο γλέντι με 
ζωντανή μουσική!
4η μέρα: Μεσολόγγι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Μεσολόγγι και τον συναισθηματικά φορτισμένο 
“κήπο των Ηρώων”. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: • Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα (Αλβανία). • Το Αποκριάτικο γλέντι για 
οργανωτικούς λόγους μπορεί να γίνει το Σάββατο αντί την Κυριακή.Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή/ 

Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ 

Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.

GRECOTEL LARISSA 
IMPERIAL

3 μέρες
17 - 19 Φεβ. 3 μέρες/2 νύχτες 4 μέρες/3 νύχτες

∆ίκλινο Anex 185 113 159
∆ίκλινο Κεντρικό 195 123 175
3ο άτοµο 140 61 79
3ο άτοµο ως 6 ετών 90 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 6 ως 12 ετών 108 35 47
Μονόκλινο Anex 255 185 265
Μονόκλινο Κεντρικό 270 209 299

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι µε ζωντανή µουσική.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο 

γλέντι µε ζωντανή µουσική.

MARGARONA ROYAL 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 175 229 92 135
3ο άτοµο 145 185 60 90
3ο άτοµο ως 10 ετών 90 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 11 ως 12 ετών 120 145 40 55
Μονόκλινο 228 309 150 220

Απόκριες στην Ελλάδα!

µε διαµονή στο πολυτελές Grecotel Larissa Imperial 5* Lux ...& ολοήµερη στους Αγίους Σαράντα & τo Βουθρωτό

ΤΟP
ΕΠΙΛΟΓΗ!!

ΤΟ ΠΙΟ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!!!
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Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν
µε ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι 

µε µουσική από DJ

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ 

Αποκριάτικο γλέντι µε µουσική από DJ

VOLOS PALACE 4* 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο Θέα πόλη 190 255 120 170
∆ίκλινο Μερική Θέα Θάλ. 205 275 135 190
3ο άτοµο θέα πόλη 165 220 90 135
3ο άτοµο ως 6 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 6 ως 12 ετών 110 140 40 55
Μονόκλινο Θέα πόλη 255 350 185 265
Μονόκλινο Μερική Θέα Θάλ. 279 385 210 298

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 

(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή

DOMOTEL XENIA
VOLOU 5*

3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο θέα πόλη 212 287 139 199

∆ίκλινο θέα θάλασσα 235 315 158 228

3ο άτοµο 184 240 108 152

3ο άτοµο ως 6 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν

3ο άτοµο 7 ως 12 ετών 130 170 65 85

Μονόκλινο θέα πόλη 299 414 230 330

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου) 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση την φωτεινή και στολισμένη με τα χρώματα των 
γιορτών, πόλη του Βόλου. Άφιξη και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό 
Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα της χώρας μας και κεντρικό της Θεσσαλίας, που στεγάζεται 
στο υπέροχο νεοκλασικό κτήριο του 1909. Αργότερα τακτοποίηση στο κεντρικό VOLOS PALACE 
4* ή στο υπέροχο DOMOTEL XENIA VOLOS 5* Lux. Απόγευμα ξεκούρασης. Το βράδυ δείπνο. 

2η μέρα: Τσαγκαράδα - Ζαγορά 
Μπουφέ πρόγευμα και ταιριαστή διαδρομή με την ημέρα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, 
μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή μέχρι τα γραφικά Χάνια, γνωστά και για το χιονοδρομικό 
τους. Εμείς θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα παίξουμε τις “χιονιές” μας στο χωριό. Αγορές από 
τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα και συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό 
του Πηλίου, την Ζαγορά (καιρού επιτρέποντος), με την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα που 
περιέχει 3.000 παλιούς τόμους, χάρτες και έγγραφα (εξωτερική επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από 
τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα! Χρόνος για περίπατο στα γραφικά 
σοκάκια της και καφεδάκι στα παραδοσιακά καφενεία στην πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο 
πλάτανο! Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχείο από τη διαδρομή του Αιγαίου. Το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές - Βυζίτσα - Καλό νερό 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια επιβίβαση στο θρυλικό τραινάκι του Πηλίου 
(έξοδα ατομικά) που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Ταξίδι απολαυστικό και μεγαλειώδες με 
την αίσθηση μια άλλης εποχής, εμπειρία μοναδική πλέον στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. 
Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών και τη δημόσια βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε για τον 
διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά αρχοντικά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια 
και την όμορφη θέα στον Παγασητικό. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη. Αναχωρούμε για ανάβαση στο 
“Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή Μακρινίτσα, που κουρνιασμένη στην πλαγιά του βουνού 
στέκεται σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω από την πόλη του Βόλου. Περίπατος μέχρι την κεντρική 
πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Προδρόμου, φωτογραφίες στη μαρμάρινη βρύση “αθάνατο νερό” με τους λεοντόμορφους κρουνούς 
και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό “Θεόφιλο”. Αφού απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα, 
θα κατευθυνθούμε για την Πορταριά με τα γραφικά καλντερίμια και τις παραδοσιακές ταβέρνες. 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις

Σημειώσεις: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα (Τσαγκαράδα - Ζαγορά). Η 
σειρά των επισκέψεων δύναται να αλλάξει εάν η τραινοσέ τροποποιήσει τα ισχύοντα δρομολόγια.

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α - ΖΑΓΟΡΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΒΥΖΙΤΣΑ

ΒΟΛΟΣ - ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΣΙΠΟΥΡΑ & ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
κεντρικό VOLOS PALACE 4* Sup ή στο υπέροχο DOMOTEL XENIA VOLOU 5* Lux • Μπουφέ 
πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

DOMOTEL XENIA VOLOU VOLOS PALACE

ΜΗΛΙΕΣ
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τα χρώµατα της... λίµνης Πλαστήρα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* Lux. κοντά στην Καρδίτσα • Μπουφέ πρωινό και 
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς 
έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 με ενδιάμεσες στάσεις και κατεύθυνση για την Πύλη για επίσκεψη 
στη βυζαντινή εκκλησία του 13ου αι Πόρτα Παναγιά. Συνεχίζουμε για φωτογραφίες στο τοξωτό γεφύρι του 
Αγίου Βησσαρίωνα και ανάβαση μέχρι το ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. Στην Ελάτη με τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες, γευθείτε ανεπανάληπτες παραδοσιακές συνταγές στις τοπικές 
ταβέρνες. Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* Lux, λίγο έξω 
από την Καρδίτσα.

2η μέρα: Τρίκαλα - Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Πρωϊνή επίσκεψη στα Τρίκαλα που διαρρέονται από τον Ληθαίο ποταμό. Θα 
επισκεφθούμε το Κουρσούμ τζαμί, θα περάσουμε από την κεντρική γέφυρα του 1886 και θα κάνουμε τον 
ανηφορικό περίπατο μάσα από τη συνοικία Βαρούσι μέχρι το Φρούριο με το ρολόι (έμβλημα της πόλης). Το 
μεσημέρι θα βρεθούμε στο Μέτσοβο για να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, την Πινακοθήκη 
Αβέρωφ (έξοδα ατομικά). Χρόνος για να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ με εκλεκτό ντόπιο κρασί, για 
βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα και τα σουβενίρ. Επιστροφή, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο. 

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Καρναβάλι Σοφάδων
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ονειρική ημέρα στα τοπία της Λίμνης Πλαστήρα ή Ταυρωπού. Αρχίζουμε 
από την Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα. Πέρασμα από την Πλαζ του Λαμπερού και συνεχίζουμε για 
το Φράγμα. Περνώντας από τα χωριά Νιοχώρι και Καλύβια, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και 
απέραντη ομορφιά μας αφήνουν έκθαμβους. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για τους Σοφάδες Καρδίτσας 
για να παρακολουθήσουμε την καρναβαλική παρέλαση και το κάψιμο του καρνάβαλου στην κεντρική 
πλατεία. Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη των Ιερών Μονών Αγ.Στεφάνου και Μεγ.Μετεώρου. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα-Καρναβάλι Σοφάδων
3η μέρα: Μετέωρα-Αθήνα

ΜΕΤΕΩΡΑ - ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο AMALIA METEORA 4* στην Θεόπετρα Καλαμπάκας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / 
Συνοδός • Φ.Π.Α.

στο πολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* Lux

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 με ενδιάμεσες στάσεις και κατεύθυνση για την Πύλη για επίσκεψη 
στη βυζαντινή εκκλησία του 13ου αι Πόρτα Παναγιά. Συνεχίζουμε για φωτογραφίες στο τοξωτό γεφύρι του 
Αγίου Βησσαρίωνα και ανάβαση μέχρι το ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. Στην Ελάτη με τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες, γευθείτε ανεπανάληπτες παραδοσιακές συνταγές στις τοπικές 
ταβέρνες. Άφιξη και εγκατάσταση στο αγαπημένο και αρχοντικό AMALIA METEORA HOTEL 4*, στην 
Θεόπετρα Καλαμπάκας. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο γραφικό Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με το τεράστιο 
πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την Πινακοθήκη του Αβέρωφ (έξοδα 
ατομικά). Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά 
προϊόντα της περιοχής. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από ντόπιο 
κρασί και τσίπουρο. Επιστροφή και ξεκούραση. To βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την ‘’Γούρνα της Βαβάς” όπως ονομαζόταν τα πολύ παλιά 
χρόνια η Λίμνη Πλαστήρα. Ανάβλυζε το νερό και τα γύρω ποτάμια και οι χείμαρροι τη βοηθούσαν να γεμίζει 
τον “παππού’ ’Μέγδοβα. Η λίμνη, αποτελεί την υλοποίηση μιας ιδέας, που συνέλαβε το 1925 ο Νικόλαος 
Πλαστήρας. Η μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες της, είναι 
κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από 
ιτιές, πλατάνια και σκλήθρα. Προσκύνημα στην Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα και πέρασμα από την 
Πλαζ του Λαμπερού. Συνεχίζουμε για το Φράγμα. Περνώντας από τα χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, απέραντη 
ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. Επιστροφή στο Amalia. To βράδυ δείπνο - αποκριάτικο γλέντι με DJ!
4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση, με κατάνυξη στους μεγαλειώδεις μοναστηριακούς βράχους των 
Μετεώρων. Επίσκεψη των Ιερών Μονών Αγ.Στεφάνου και Μεγ.Μετεώρου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι / 2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα / 3η μέρα: Μετέωρα-Αθήνα

AMALIA METEORA 4*

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΦΑ∆ΩΝ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 

(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

THESSALIKON GRAND 
HOTEL & SPA

3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 182 240 105 149
3ο άτοµο 160 210 84 118
3o άτοµο έως 12 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 130 170 60 85
Μονόκλινο 230 310 150 215

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ 

Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.
AMALIA METEORA 
HOTEL

3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

4 µέρες
16 - 19 Φεβ.

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 189 249 107 159
3ο άτοµο 153 195 75 110
3ο άτοµο ως 10 ετών 90 105 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 10 ως 12 ετών 120 149 50 68
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών 120 149 50 68
Μονόκλινο 255 350 180 265

PORTO RIO HOTEL  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ

THESSALIKON GRAND
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ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Extra Αποκριάτικο πρόγραµµα!

Πατρινό ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑ & ∆ρυόδασος Φολόης  

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
ARTY GRAND HOTEL 5* Lux στην Αρχαία Ολυμπία • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ελεύθερη χρήση της 
εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, σάουνας, χαμάμ • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α

1η μέρα: Αθήνα - Τριπόταμα - δρυόδασος Φολόης - Ολυμπία
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα προς Αρτεμίσιο, για περίπατο στα ορεινά Τριπόταμα μέσα σε πλατάνια 
και νερά. Εκεί συναντούνται ο Ερύμανθος, ο Αροάνιος και ο Σειραίος. Μέσω της Λαμπείας (Δίβρη) που 
θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ηλείας, η ασυνήθιστη και πανέμορφη διαδρομή θα μας 
οδηγήσει στον μαγευτικό Εθνικό Δρυμό του Δρυόδασους της Φολόης. Σύμφωνα με την μυθολογία εδώ 
έζησε ο Κένταυρος Φόλος. Θα παρεκκλίνουμε περίπου 1 χλμ από τον κεντρικό δρόμο και με το πούλμαν 
θα διασχίσουμε ένα μέρος του δάσους. Χρόνος για γεύμα σε τοπική ταβέρνα. Επιστροφή στον κεντρικό 
δρόμο και άφιξη στην Ολυμπία. Εγκατάσταση στο πολυτελές ARTY GRAND HOTEL 5* Lux. Απολαύστε 
τις πολυτελείς του ανέσεις και την εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα τη σάουνα και το χαμάμ. Το βράδυ 
δείπνο.
2η μέρα: Αρχαία Ολυμπία - Πατρινό καρναβάλι
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο στον κάλλιστο τόπο της Ολυμπίας, εκεί που γεννήθηκαν 
τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας. Ξενάγηση στον κόσμο “του ωραίου, 
του μεγάλου, του αληθινού”, για να γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο με τα ανεκτίμητης 
αξίας εκθέματα όπως τον Ερμή του Πραξιτέλους, τη Νίκη του Παιωνίου κ.α.. Συνεχίζουμε για την Πάτρα 
που σήμερα έχει την τιμητική της. Το Πατρινό Καρναβάλι, το πιο μεγάλο και φημισμένο της Ελλάδας 
με τις παρελάσεις των αρμάτων και τις κεφάτες Καρναβαλικές εκδηλώσεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. δείπνο - Αποκριάτικο ξεφάντωμα - Μπαλ Μασκέ, χορός, 
τραγούδι, γλέντι με D.J. ως αργά!
3η μέρα: Κατάκολο (Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για το γραφικό παραθαλάσσιο Κατάκολο όπου το νέο Μουσείο Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων του Κώστα Κοτσανά. Εδώ φιλοξενείται η πληρέστερη ανά 
τον κόσμο έκθεση με 200 και πλέον αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και επινοήσεων του 
αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος. Επίσης σε ξεχωριστό χώρο τα 42 ανακατασκευασμένα μουσικά 
όργανα των αρχαίων Ελλήνων και πλήθος αρχαιοελληνικών παιχνιδιών. Θα απολαύσουμε τα κούλουμα 
που οργανώνει ο Δήμος στην Μαρίνα με μουσική, χορό, πέταγμα χαρταετών! Επιστρέφουμε στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο 

γλέντι µε DJ.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή/ 

Αποκριάτικο γλέντι µε DJ.

ARTY GRAND 3 µέρες
17 - 19 Φεβ. 3 µέρες/ 2 νύχτες

∆ίκλινο 199 125
3ο άτοµο 145 75
3ο άτοµο ως 12 ετών 80 ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 145 75
Μονόκλινο 255 180

ΑΡΚΑ∆ΙΑ …στα χνάρια των Ηρώων!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
TRIPOLI CITY HOTEL 3* SUP στην Τρίπολη • Μπουφέ 
πρόγευμα στο ξενοδοχείο και δείπνο καθημερινά σε 
τοπικά εστιατόρια (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο 
Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / 
Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα - δημητσάνα - Τρίπολη
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ με προορισμό την Αρκαδία. Αρχίζουμε τις 
επισκέψεις μας από την πετρόχτιστη ιστορική Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο 
κάστρο του 13ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε για το πρότυπο κέντρο γεύσεων και σπιτικής μαγειρικής 
“Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο παρασκευής πλήθους τοπικών αγνών 
βιολογικών προϊόντων και χρόνος για γεύμα. Αργότερα στη Στεμνίτσα παλιό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας 
θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και 
εξωτερικά το λαογραφικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα. Στην επίσκεψή μας στο “ζωντανό” 
Μουσείο Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά), θα παρακολουθήσουμε πως έφτιαχναν παλιά το μπαρούτι στους 
θρυλικούς μπαρουτόμυλους και πως χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι 
του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ και πολλά κειμήλια στη Βιβλιοθήκη της όπως η ορειχάλκινη λάρνακα με 
τα οστά του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η σέλα του αλόγου του Παπαφλέσσα κ.α. Χρόνος για καφέ και 
κατευθυνόμαστε για την Τρίπολη και εγκατάσταση στο TRIPOLI CITY HOTEL 3* SUP. Ξεκούραση και το 
βράδυ δείπνο.
2η μέρα : χρυσοβίτσι - (Αρκουδόρεμα - Λιμποβίσι) - Ελάτη - Λεβίδι - Καρναβάλι Τρίπολης!
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά του Μαινάλου. Πρώτος μας σταθμός το 
Χρυσοβίτσι όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Δασικής Ιστορίας που στεγάζεται στο παλαιό εργοστάσιο 
ξυλείας. Στη συνέχεια καιρού επιτρέποντος θα επισκεφθούμε την Παναγιά του Αρκουδορέματος, ένα 
εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σαν τάμα για την καλή έκβαση του Αγώνα και στο Λιμποβίσι 
το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της ξακουστής φαμελιάς του. Ακολουθώντας ειδυλλιακή 
διαδρομή στο δάσος, φθάνουμε στην Ελάτη όπου θα θαυμάσουμε τις υπέροχες ξύλινες δημιουργίες του 
Χρήστου Σιμόπουλου και αργότερα χρόνος για γεύμα στο γραφικό Λεβίδι με τα εκλεκτά τοπικά εδέσματα. 
Επιστρέφουμε στην Τρίπολη για να παρακολουθήσουμε την παρέλαση του Καρνάβαλου. Παρακολουθήστε 
την ή ανακατευτείτε με το πλήθος που γιορτάζει στους ρυθμούς του. Το βράδυ, αποκριάτικο δείπνο - γλέντι 
με μουσική από DJ, χορός ως αργά!
3η μέρα : Τρίπολη - Μαντινεία (Αγία Φωτεινή) - Κάψια (οινοποιείο & σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και περίπατος γνωριμίας στο ιστορικό κέντρο στις πρόσφατα αναπλασμένες κεντρικές 
πλατείες Άρεως, με το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και το δικαστικό μέγαρο, Πετρινού με το Μαλλιαροπούλειο 
θέατρο και Αγίου Βασιλείου με τον επιβλητικό ναό το τέμπλο του οποίου είναι έργο του Τσίλερ. Επίσκεψη 
στο Πάρκο Τεγεατικού Συνδέσμου όπου θα δούμε την πολύτιμη συλλογή τους και τη βυζαντινή εκκλησία του 
10αι., θα απολαύσουμε κούλουμα μαζί τους και συνεχίζουμε προς το “Μαντινειακό Πεδίο” όπου θα δούμε τον 
“παράξενο” ναό της Αγίας Φωτεινής, θα ξεναγηθούμε στα ζωντανά γλυπτά της φύσης στο υπέροχο σπήλαιο 
Κάψια (έξοδα ατομικά) και θα επισκεφτούμε ένα παραδοσιακό οικογενειακό οινοποιείο για να δοκιμάσουμε 
τις αρωματικές τοπικές ποικιλίες. Επιστροφή στην Αθήνα μέσω του αυτοκινητοδρόμου.

µε διαµονή στο TRIPOLI CITY HOTEL 

Τιµή κατ’άτοµο
µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή 

TRIPOLI CITY 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

∆ίκλινο 179

Μονόκλινο 250

εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία και η ομορφιά των τοπίων, η αρχιτεκτονική 
των χωριών και η φύση των κατοίκων μας γυρνούν πίσω σε εποχές άλλες, όπου παραδόσεις κι 
αξίες κατείχαν μια διαφορετική θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ

ARTY GRAND
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Απόκριες στην Ελλάδα!

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑΨΩ∆ΙΑ
& καρναβάλι ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΚΟΤΡΩΝΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ - ΤΑΙΝΑΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ
ΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΟΙΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΑΡΚΟ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ∆ΙΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές νεόκτιστο 
(2014) ξενοδοχείο HORIZON BLU HOTEL 5* Deluxe ή στο REX HOTEL 4* στην Καλαμάτα • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 
75ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Πάρκο Σιδηροδρόμων - Καλαμάτα Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα 
μέσω σήραγγας Αρτεμισίου, Μεγαλόπολης για την όμορφη Μεσσηνία και το ιδιαίτερα εντυπωσιακό 
αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Μεσσήνης (έξοδα ατομικά). Καθώς θα το περπατάμε, θα νιώσουμε 
τη λάμψη της πολιτείας που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη όπως ήταν με τα αριστουργηματικά 
γλυπτά του Δαμοφώντα. Αργότερα στην πόλη της Καλαμάτας γνωριμία με το πολυβραβευμένο Πάρκο 
των Σιδηροδρόμων με τα τραίνα αντίκες και στη συνέχεια προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής 
και περιήγηση στην Αποκριάτικα στολισμένη παλιά πόλη γύρω από το κάστρο. Εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα : Καρδαμύλη - Λιμένι - διρός - Αρεόπολη Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πανοραμική 
διαδρομή γεμάτη μνήμες και μεσαιωνικούς πύργους στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα και 
την γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα και Πύργος των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια 
Διρού - Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ, μην παραλείψετε την συναρπαστική βαρκάδα! Επιστρέφοντας, 
χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στα ξενοδοχεία μας το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα : Μεθώνη - Πύλος Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Εικόνες μοναδικές μας συντροφεύουν στον 
γύρο μας που αρχίζει με στάση για καφεδάκι στο παραθαλάσσιο Πεταλίδι. Από απόσταση βλέπουμε την 
καστρόπολη της Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα του βράχου, σχεδόν απροσπέλαστη. Συνεχίζουμε μέσω 
της γραφικής Φοινικούντας με την καταπληκτική θάλασσα, για το Ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της 
Μεθώνης και την ιστορική Πύλο. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα : Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας - Καρναβάλι Μεσσήνης - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με φρέσκια λαγάνα νηστίσιμα και μη. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεσσηνίας (έξοδα ατομικά) στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Καλαμάτας, εκεί όπου παλιά 
βρισκόταν η Δημοτική Αγορά της πόλης. Χρόνος ελεύθερος μέχρι το μεσημέρι. Στις 15:00 θα 
μεταφερθούμε στη Μεσσήνη για να παρακολουθήσουμε τις ξεχωριστές Αποκριάτικες εκδηλώσεις! Μέσω 
του αυτοκινητόδρομου επιστρέφουμε στην Αθήνα αργά το βράδυ.
Σημείωση : Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς!

Περιλαμβάνονται: 
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές PORTO MANI SUITES (A κατ) στην 
Κυπάρισσο • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα προς τη Λακωνική Μάνη και το Γύθειο. Αρχαίο και σημερινό επίνειο της 
Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου, με νεοκλασικά που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά 
του βουνού “Ακούμαρο”, το κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η ωραία Ελένη πριν 
αναχωρήσουν για την Τροία) τον επιβλητικό φάρο και τον πύργο Τζαννετάκη. Μπαίνοντας στην προσηλιακή 
Μάνη, ο Κότρωνας σε μαγευτικό όρμο στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα βρίσκεται κάτω από τα 
νερά. Μέσω διαδρομής που αποπνέει μία απόκοσμη γοητεία, γεμάτη καστρόσπιτα και χωριά “κρεμασμένα” 
στις πλαγιές, συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης με πολλούς 
πύργους και ερείπια μεγαλιθικών κτισμάτων. Δεν είναι τυχαίο που από τους 118 παραδοσιακούς οικισμούς 
της Πελοποννήσου, οι 98 βρίσκονται στη Μάνη! Νωρίς το απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές 
PORTO MANI SUITES στην Κυπάρισσο της περιοχής Αλίκων. Δείπνο με τοπικά εδέσματα.
2η μέρα : Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Μαρμάρι - Γερολιμένας
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας με τον οικισμό της Κυπάρισσου, 
στη θέση της αρχαίας Καινήπολης, την σπουδαιότερη πόλη του “Κοινού των Ελευθερολακώνων”. Στον 
οικισμό Κοίτα, θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας 
και της ιστορίας του τόπου. Άλλα από αυτά κατοικήσιμα, άλλα ερειπωμένα, χαρακτηριστικό της περιοχής. 
Συνεχίζουμε για το κατ’ εξοχήν σύμβολο και πιο διάσημο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Εδώ αποθεώθηκε η 
Μανιάτικη αρχιτεκτονική! Κατευθυνόμενοι νότια θα διακρίνουμε και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Ανάπαυλα 
για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο, το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Είναι ο τόπος των μύθων της 
αρχαίας Λακωνίας, με το ιερό του νεκρομαντείου του Ποσειδώνα και του ψυχοπομπείου καθόδου στον Άδη. 
Από εδώ κατέβηκε ο Ηρακλής αλλά και Ορφέας. Στον χώρο σώζεται και το διακοσμητικό ψηφιδωτό “Άστρο της 
Αριάς” σε δάπεδο οικίας του 1ου αι. μ.Χ.. Επόμενος σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, 
κάτω από το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επιστρέφοντας θα απολαύσουμε τον 
απογευματινό μας καφέ στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Το βράδυ δείπνο με σπιτικά εδέσματα. 
3η μέρα : διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ. Διασχίζοντας την “Αποσκιερή” Μάνη στην απόλυτη κυριαρχία της πέτρας, σμιλεμένης 
με φως, πύργοι μας συντροφεύουν σχεδόν παντού και φτάνουν ως τη θάλασσα. Η πιο γλαφυρή εικόνα 
της Μάνης. Από απόσταση θα δούμε το χωριό του Μέζαπου και τη χερσόνησο Τηγάνι με τα υπολείμματα 
του βυζαντινού “Κάστρου της Μαΐνης”. Προορισμός μας τα σπήλαια του Δυρού (έξοδα ατομικά) όπου η 
βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Μετά, το γραφικό Λιμένι 
όπου χρόνος για καφέ και η Αρεόπολη όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο. Από 
εδώ ξεκίνησε η επανάσταση του 1821!!! Εδώ επίσης, υπάρχει και ο ξυλόφουρνος που λέγεται ότι είναι 
ο παλαιότερος της Πελοποννήσου (πάνω από 180 ετών). Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και μέσω 
Σπάρτης, επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή.

PORTO MANI SUITES 3 µέρες
17 - 19 Φεβ.

∆ίκλινο 185
3ο άτοµο 159
3o άτοµο έως 12 ετών 80
4ο άτοµο ως 12 ετών 135
Μονόκλινο 250

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή. Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.

HORIZON BLU HOTEL 3 µέρες/17 - 19 Φεβ. 4 µέρες/16 - 19 Φεβ. 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες
∆ίκλινο Θέα Κήπο 205 278 124 185
∆ίκλινο Πλευρική Θέα Θάλ. 212 285 129 192
3ο άτοµο 148 195 69 102
3ο άτοµο ως 12 ετών 125 167 58 87
Μονόκλινο Θέα Κήπο 249 342 169 252
Μονόκλινο Πλευρική Θέα Θάλ. 258 355 178 265

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή.
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. 

(χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή.
REX HOTEL 3 µέρες/ 17 - 19 Φεβ. 4 µέρες/ 17 - 19 Φεβ. 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο 169 225 86 129
3ο άτοµο 128 160 35 52
3ο άτοµο ως 9 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο 225 305 148 215

ΤΑΙΝΑΡΟ



ΑΠΟΚΡΙΕΣ µε το Ι.Χ. σας

PORTARIA HOTEL & SPA 4*      ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.(χωρίς εκδροµές) 

µε Πρωινό 

PORTARIA HOTEL & SPA 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Classic MV 178

∆ίκλινο Sup MV 192

∆ίκλινο Panoramic SSV 208

3ο άτοµο 110

3ο άτοµο 3 ως 12 ετών 70

XENIA PALACE PORTARIA HOTEL 4*      ΠΟΡΤΑΡΙΑ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.

(χωρίς εκδροµές) µε Πρωϊνό 

XENIA PALACE PORTARIA 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Classic 180

∆ίκλινο Classic Panoramic View 210

3o άτοµο 3 έως 12 ετών 30

Junior Suite έως 3 άτοµα * 658

Suite έως 3 άτοµα * 835

Μονόκλινο Classic 270

AIOLIDES HOTEL 3*     ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 

µε ηµιδιατροφή (σερβιριζόµενο) καθηµερινά.

AIOLIDES HOTEL 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Comfort 144 195
∆ίκλινο Superior 159 210
3o άτοµο 65 90
3ο άτοµο ως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Studio * 420 560
* Συνολική τιμή δωματίου για τις αντίστοιχες διαν/σεις.

ΠΑΡΟχΕΣ:
• Δωρεάν τα πρώτα ξύλα (7 κιλά) σε κάθε δωμάτιο για το τζάκι. 

• Καλωσόρισμα με τοπικό γλυκό κουταλιού στο δωμάτιο. 
• Δωρεάν υδροποδήλατο για ένα άτομο στο σύνολο της διαμονής.

AVARIS HOTEL 5*      ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.(χωρίς εκδροµές) 

µε ηµιδιατροφή 

AVARIS HOTEL 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Standard (έως 2 άτοµα) 195

∆ίκλινο Loft (έως 3 άτοµα) 215

∆ίκλινο Deluxe (έως 4 άτοµα) 235

∆ίκλινο Loft Suite (έως 4 άτοµα) 295

∆ίκλινο Suite (έως 4 άτοµα) 355

3ο /4ο άτοµο 45

3ο /4ο άτοµο εως 12 ετών ∆ωρεάν

Μονόκλινο Standard 295

ΠΑΡΟχΕΣ:
•  Πρωινό & δείπνο ημερησίως σε μπουφέ •  Ζωντανή μουσική στο χώρο του 
Piano Bar στις 17/2• Αποκριάτικο πάρτυ ενηλίκων με Dj στις 17/2 •  Συμμετοχή 
στο παιδικό πάρτυ στις 18/2 • Απασχόληση παιδιών καθημερινά το απόγευμα 
στο Playroom • Δωρεάν Wi-Fi Internet & Δορυφορική τηλεόραση

KALAVRITA CANYON HOTEL 4*      ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 

µε πρωινό µπουφέ καθηµερινά .

KALAVRITA CANYON 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Standard 164

∆ίκλινο Deluxe 209

∆ίκλινο Superior 260

3ο άτοµο 60

3ο άτοµο ως 12 ετών 30

Μονόκλινο Standard 295

Μονόκλινο Deluxe 379

Μονόκλινο Superior 434

ALKYON RESORT 5*     ΒΡΑΧΑΤΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ (χωρίς εκδροµές) 

µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

ALKYON RESORT 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Standard 167 207
∆ίκλινο Superior 187 237
∆ίκλινο Executive 207 267
3ο άτοµο -30% -30%
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών σε Sup 95 120
Μονόκλινο Standard 265 325
Μεζονέτα * 470 590

* Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. 1 ενήλικας και 1 παιδί  
 εως 12 ετών σε standard δίκλινο δωμάτιο, χρέωση μονοκλίνου.
   Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Alkyon - Αθήνα € 35 το άτομο.

GALINI WELLNESS SPA & RESORT 5* Lux      
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε 
ηµιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι µε µουσική.

GALINI WELLNESS SPA 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Standard Θέα Βουνό 135 183
∆ίκλινο Standard Θέα Θάλασσα 145 202
∆ίκλινο Superior Θέα Θάλασσα 158 217
3ο άτοµο 80 120
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 12 ετών 60 90
Μονόκλινο Standard Θέα Βουνό 195 280
Μονόκλινο Standard Θέα Θάλ. 207 295
Μεζονέτα / Οικογενειακό * 348 499

* Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. 
   Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Galini - Αθήνα € 40 το άτομο.

NEGROPONTE RESORT 5*        ΕΡΕΤΡΙΑ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ(χωρίς εκδροµές) ηµιδιατροφή 

& ∆ΩΡΟ το Σαρακοστιανό µπουφέ την Καθαρά ∆ευτέρα.

NEGROPONTE RESORT 3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Deluxe 150 205
3ο άτοµο 104 142
3ο άτοµο έως 6 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 7 έως 12 ετών 47 71
Μονόκλινο 209 285
Τετράκλινο/1ο παιδί έως 6 ετ. 
&2ο έως 12 ετ. 345 480

Τετράκλινο/1ο παιδί 7 έως 12 ετ. 
& 2ο έως 12 ετ. 365 510

* Συνολική τιμή δωματίου για τις αντίστοιχες διαν/σεις.
* Συνολική τιμή δωματίου. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα +10%.

Οι ανωτέρω τιμές είναι προσφορά για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων που θα 
πραγματοποιηθούν με προκαταβολή μέχρι τις 19 Ιανουαρίου. Από 20 Ιανουαρίου και 

μετά προσαυξάνται κατά 5% περίπου. * Συνολική τιμή δωματίου.



1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα προς τη Λακωνική Μάνη και το Γύθειο. Αρχαίο 
και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, με νεοκλασικά που σκαρφαλώνουν 
αμφιθεατρικά, το κατάφυτο νησάκι Κρανάη τον επιβλητικό φάρο και τον 
πύργο Τζαννετάκη. Μπαίνοντας στην προσηλιακή Μάνη, ο Κότρωνας σε 
μαγευτικό όρμο στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα βρίσκεται 
κάτω από τα νερά. Μέσω διαδρομής που αποπνέει μία απόκοσμη γοητεία, 
γεμάτη καστρόσπιτα και χωριά “κρεμασμένα” στις πλαγιές, συνεχίζουμε για 
τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης με πολλούς 
πύργους. Νωρίς το απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο PORTO MANI 
SUITES στην Κυπάρισσο. Δείπνο με τοπικά εδέσματα.
2η μέρα: Άλικα - Κοίτα - Αρεόπολη (αναπαράσταση ορκωμοσίας και 
παρέλαση) - Λιμένι - Γερολιμένας
Πρόγευμα μπουφέ με τοπικά προϊόντα. Ξεκινάμε από τον μικρό 
παραθαλάσσιο οικισμό της Κυπάρισσου, κτισμένο στη θέση της αρχαίας 
Καινήπολης, και διασχίζουμε την “αποσκιερή” Μάνη στην απόλυτη 
κυριαρχία της πέτρας σμιλεμένης με φως. Πύργοι και οχυροί οικισμοί μας 
συντροφεύουν σχεδόν παντού και φτάνουν ως τη θάλασσα. Η πιο γλαφυρή 
εικόνα της Μάνης. Στον οικισμό Κοίτα, θα περπατήσουμε ανάμεσα στα 
πάμπολλα πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας και 
της ιστορίας του τόπου. Από απόσταση θα δούμε το χωριό του Μέζαπου 
και τη χερσόνησο Τηγάνι με τα υπολείμματα του βυζαντινού “Κάστρου της 
Μαΐνης”. Προορισμός μας η Αρεόπολη, η αετοφωλιά των Μαυρομιχαλέων, 
για να περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο και να δούμε τα 
δρώμενα της αναπαράστασης της Ορκωμοσίας των Μανιάτικων οικογενειών 
μπροστά στο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην πλατεία 17ης Μαρτίου! 
Από εδώ ξεκίνησε η επανάσταση του 1821 στις 17 Μαρτίου!!! Δοξολογία και 
στη συνέχεια, στην κεντρική πλατεία θα παρακολουθήσουμε την παρέλαση 
των σχολείων, των έφιππων με τις παραδοσιακές Μανιάτικες φορεσιές 
και στρατιωτικών τμημάτων. Αργότερα θα βρεθούμε στο υπέροχο Λιμένι 
όπου χρόνος για γεύμα και πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο, θα 
απολαύσουμε έναν περίπατο στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Το βράδυ 
δείπνο με σπιτικά εδέσματα.
3η μέρα: Κυπάρισσος - Βάθεια - Ταίναρο - Πόρτο Κάγιο - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα. Επίσκεψη στο κατ’ εξοχήν 
σύμβολο και πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Εδώ 
αποθεώθηκε η Μανιάτικη αρχιτεκτονική! Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο 
Ταίναρο θα διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, αλλά και τα αρχαία λατομεία 
μαρμάρων. Ανάπαυλα για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο, το νοτιότερο σημείο 
της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης. Είναι ο τόπος των μύθων 
της αρχαίας Λακωνίας, με το ιερό του νεκρομαντείου του Ποσειδώνα και του 
ψυχοπομπείου - καθόδου στον Άδη. Στον χώρο σώζεται και διακοσμητικό 
ψηφιδωτό από δάπεδο οικίας του 1ου αι. μ.Χ., αποκαλούμενο “ Άστρο της 

Αριάς”. Επόμενος σταθμός 
μας, το γαλήνιο φυσικό 
λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, 
κάτω από το κά-στρο του 
1565 όπου χρόνος για γεύμα 
(έξοδα ατομικά). Επιστροφή 
στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση για καφέ.

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΜΠΕΡΑΤΙΣΤΗΝ ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ

1η μέρα: Αθήνα - Κοιλάδα Δρόπολης - Αργυρόκαστρο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30 μέσω Ρίο - Αντίρριο για τη νότια Αλβανία. 
Διέλευση των συνόρων Κακαβιάς (διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα 
απαραίτητα) και επίσκεψη σους Βουλιαράτες στο ελληνικό στρατιωτικό 
νεκροταφείο. Θα ακούσουμε την ιστορία από τον φύλακα, κο Γεώργιο 
Μπάκο, και θα συνεχίσουμε μέσω της κοιλάδας της Δρόπολης όπου όλα 
τα χωριά ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα. Άφιξη στο Αργυρόκαστρο και 
εγκατάσταση στο αρχοντικό μπουτίκ ξενοδοχείο ARGJIRO HOTEL (ΑΑ κατ) 
στο κέντρο της πόλης με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Δείπνο.
2η μέρα: Αργυρόκαστρο - Κλεισούρα - Τεπελένι
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Κλεισούρα, όπου θα επισκεφθούμε το 2ο 
στρατιωτικό νεκροταφείο Ελλήνων πεσόντων του 1940-41. Στην επιστροφή 
μας, μικρή στάση στο Τεπελένι όπου θα δούμε το άγαλμα του Αλή Πασά 
του Τεπελενλή. Χρόνος για γεύμα στη Δερβιστάνη και ακολουθεί περιήγηση 
στην υπέροχη πόλη του Αργυροκάστρου. Εδώ, στην κοιλάδα του ποταμού 
Δρίνου, τον 12ο αιώνα ιδρύθηκε το ισχυρότατο εμπορικό κέντρο στη σκιά 
του μεγάλου κάστρου. Κέντρο της ελληνικής μειονότητας, η πόλη κρατά την 
μακραίωνη ιστορία και την αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Πολλά αρχοντικά 
διασώζονται, διαμορφώνοντας μια μοναδική τεράστια εικόνα διαχρονικής 
αρχιτεκτονικής με πετρόκτιστα σπίτια και λίθινες σκεπές. Από το 2005 η 
πόλη προστατεύεται από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Επίσκεψη στο κάστρο με τον Πύργο του Ρολογιού και το 
αεροσκάφος τύπου LockheedT33, και το σπίτι-μουσείο του Ενβερ Χότζα. 
Περίπατος στην κεντρική πλατεία και το Παλιό Παζάρι με τα καλντερίμια. 
Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βεράτιο - Μπεράτι & Μονή Θεοτόκου Αρδενίτσας
Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην ιστορική μονή Γενεσίου 
της Θεοτόκου Αρδενίτσας (13ου αι). Συνεχίζουμε για την “πόλη - μουσείο” 
Βεράτιο (Berat) /Unesco 2008, γνωστή για την ομορφιά και την ιστορική 
αρχιτεκτονική της, γνωστή επίσης και ως “πόλη των χιλίων παραθύρων”. Η 
Ακρόπολη δεσπόζει πάνω από την παλιά Χριστιανική συνοικία κατά μήκος 
του ποταμού Οσούμ αλλά και τη σύγχρονη πόλη. Είναι μια καλά διατηρημένη 
περιοχή με στενά δρομάκια, τούρκικα σπίτια και Ορθόδοξες εκκλησίες.  Θα 
επισκεφθούμε το κάστρο του 13ου αι με τον ναό της Θεοτόκου που λειτουργεί 
πλέον ως βυζαντινό μουσείο και φημίζεται για τις αγιογραφίες του Ονούφρι. 
Περιήγηση στην παλιά πόλη με τις πολλές ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες 
όπως Παναγία Βλαχέρνα, Αγ.Νικόλαος, Αγία Τριάδα, Αγ.Θωμάς κ.α. και θα 
ξεναγηθούμε στα πανέμορφα σοκάκια. Επιστροφή και δείπνο.
4η μέρα: Αργυρόκαστρο - Αθήνα
Πρόγευμα και διέλευση των συνόρων. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - Kinsterna 
Hotel
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για την καστροπολιτεία του Μυστρά 
(έξοδα ατομικά). Αργότερα στη Σπάρτη θα δούμε το μουσείο - 
κόσμημα Ελιάς και ελληνικού λαδιού (έξοδα ατομικά), με εκθέματα 
και μηχανισμούς από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. 
Συνεχίζουμε για εγκατάσταση στο KINSTERNA HOTEL 5* Deluxe  
απέναντι από τον βράχο της Μονεμβασιάς. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μυσταγωγική Μονεμβασιά
Πρόγευμα και επίσκεψη στη ρομαντική καστροπολιτεία της 
Μονεμβασιάς. Ταξίδι στον μεσαίωνα με τα μάτια του σήμερα ο 
περίπατος μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά 
αρχοντικά, τον Ναό του “Ελκόμενου Χριστού”, τις 40 εκκλησιές, 
τις καμάρες που από κάτω τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα 
καντούνια με πάμπολλα μαγαζάκια, μικρά καφενεία κ.α. Χρόνος 
για γεύμα, σουβενίρ και μοναδικές φωτογραφίες. Επιστροφή στο 
Kinsterna για να απολαύσουμε τις υπέροχες ανέσεις του. Το βράδυ 
δείπνο.
3η μέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Αθήνα
Πρόγευμα και επίσκεψη στον μοναδικά αναστηλωμένο, πλήρως 
λειτουργικό νερόμυλο στο χωριό των Ταλάντων. Συνεχίζουμε για 
το εντυπωσιακό σπήλαιο της Καστανιάς, 2ο στο είδος του στην 
Ευρώπη (έξοδα ατομικά). Σε μικρή απόσταση το παμπάλαιο 
εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Ακολουθήστε μας στο νέο μας οδοιπορικό στην Βόρεια Ήπειρο, στις δύο 
“πόλεις - μουσεία” της γείτονος Αλβανίας, με την πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά (Unesco sites 2005 & 2008), διαμένοντας σε ένα αρχοντικό 
κτίριο (του 1885) πλήρως ανακατασκευασμένο το 2011 με όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές στο ιστορικό κέντρο της πόλης!

Το Kinsterna Hotel αποτελεί ένα βυζαντινό αρχοντικό που 
αποκαταστάθηκε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική του διαδρομή 
προκειμένου να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο οικισμό που θα 
περιλαμβάνει το κεντρικό αρχοντικό και τα γύρω σπίτια. Παράλληλα 
αναβιώνει όλες τις παλαιές δραστηριότητες του αρχοντικού, 
σε συνδυασμό με εντυπωσιακούς κοινόχρηστους χώρους, 
υποδειγματικό service, ατμοσφαιρικό Spa κ.α. προσφέροντας μια 
μοναδική εμπειρία διαμονής και δικαιολογεί πλήρως τη διεθνή 
διάκρισή του στην Hot List του Condé Nast Traveler ως ένα από 
τα 65 καλύτερα νέα ξενοδοχεία στον κόσμο αλλά και πλήθος 
άλλες διεθνείς διακρίσεις!!!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Διαμονή στο αρχοντικό μπουτίκ ξενοδοχείο ARGJIRO HOTEL (ΑΑ κατ) στο 
Αργυρόκαστρο • Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: •  Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο KINSTERNA HOTEL 5* Deluxe δίπλα στη Μονεμβασιά 
• Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Διαμονή στο πολυτελές PORTO MANI SUITES (A κατ) στην Κυπάρισσο • Μπουφέ 
πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή 

ARGJIRO  ΗΟΤΕL 4 µέρες
Αναχ.: 22 Μαρτίου

∆ίκλινο 217
3ο άτοµο 199
Μονόκλινο 278

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν 
µε ηµιδιατροφή  

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας
µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 

µε ηµιδ/φή 
KINSTERNA 
HOTEL

3 µέρες
Αναχ.: 30 Μαρτίου 3 µέρες / 2 νύχτες

∆ίκλινο 299 229
3ο άτοµο 230 165
3ο άτ. ως 12 ετών 205 139
Μονόκλινο 425 355

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή

PORTO MANI 3 µέρες
Αναχ.: 16 Μαρτίου

∆ίκλινο 179
3ο άτοµο 155
3o άτοµο έως 12 ετών 80
4ο άτοµο ως 12 ετών 132
Μονόκλινο 245

17 Μαρτίου 1821

ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ !!!
ΖΗΣΤΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821
ΣΤΗΝ ΑΡΕΟΠΟΛΗ !!!

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ ΜAΡΤΙΟΥ

Νέα διάσταση πολυτέλειας!
KINSTERNA 5* Deluxe
δίπλα στη Μονεµβασιά, µε θέα το Κάστρο!

ΔΡΟΠΟΛΗ - ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ - ΤΕΠΕΛΕΝΙ - ΒΟΥΛΙΑΡΑΤΕΣΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕωΝ
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι

Βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 339/1996, κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ

Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, πριν 
εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο 
ταξίδι του τουριστικού Οργανισµού µας, προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος 
του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/
εκδροµέα των Γενικών Όρων Συµµετοχής, σύµφωνα µε το Π.∆. 339/1996. Στους Γενικούς Όρους 
Συµµετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των 
δύο συµβαλλόµενων µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες 
(προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, 
επισκέψεις κλπ.), που αφορούν στο κάθε οργανωµένο ταξίδι χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε 
το ισχύον πρόγραµµα και το σχετικό τιµοκατάλογο.
1. ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το 
διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, µε έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, αριθµό MH.T.E 
0206E60000440600, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισµός”, είναι µέλος του Συνδέσµου 
των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθµός µέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι 
διοργανωτής ταξιδιών, είτε µόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία, ή 
λειτουργεί ως µεσάζων µεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των µεταφορικών µέσων, µε 
τελικό σκοπό την πώληση των οργανωµένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδροµέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο µας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό 
χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραµµα του κάθε 
ταξιδιού. Τα προγράµµατα, συµπεριλαµβανοµένου του ισχύοντος κάθε φορά τιµοκαταλόγου, ισχύουν 
για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων των 
ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσµίως, 
και ιδιαίτερα στις µεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε 
άµεσα µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 
Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη στα γραφεία µας ή στα γραφεία των συνεργατών µας, µε 
αλληλογραφία (ταχυδροµική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο και µέσω της ιστοσελίδας µας στο 
διαδίκτυο, µε την προϋπόθεση (προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο συγκεκριµένο ταξίδι): 1ον 
της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, µετρητοίς, 
µέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό γραφείο, 
εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συµµόρφωσης µε τους παρόντες 
Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής 
της προκαταβολής το συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και 
τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται µε την 
εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ηµέρες πριν την 
αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Σύµβαση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου 
της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο, δίνει το δικαίωµα στον Τουριστικό Οργανισµό µας 
να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύµφωνα µε τους όρους 
ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια 
ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν 
συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου 
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό 
γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Στις οργανωµένες 
αεροπορικές εκδροµές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόµιο άφιξης και οι υπηρεσίες 
αρχίζουν και τελειώνουν µε την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόµιο προορισµού της 
εκδροµής αντίστοιχα. Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα αντικατάστασης του αρχηγου/συνοδου 
κατά την διάρκεια της εκδροµής/ταξιδιού λόγω έκτακτων περιστάσεων. Σε ορισµένες περιπτώσεις η 
συνοδεία πραγµατοποιείται µε τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, δεν φέρει 
καµία ευθύνη για τις µέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, µουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των 
ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε βάση τα κοστολόγια 
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, την 
ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Ο 
Τουριστικός Οργανισµός µας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιµή 
του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, 
λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγµατος, καυσίµων, περιορισµένου αριθµού 
συµµετεχόντων, κτλ. Σε περίπτωση αύξησης της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 10% 
της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή 
του και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το 
δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις 
σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά 
περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια 
µικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο 
δωµάτιο /καµπίνα). Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται, ο δηµοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος 
ισχύει µόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όµως, έχοντας εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις 
τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, 

καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισµού (“εµπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας 
τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισµός, 
δεν µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωµένων πτήσεων 
(charters) ή και δροµολογηµένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους 
λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές 
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). 
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισµός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις 
που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού 
ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών 
του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα, 
ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω 
γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών 
υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, 
τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών, 
τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν 
ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές, όµως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί 
και να φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή 
υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως 
στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει 
αυτού, στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το 
πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από 
το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα 
σε προθεσµία 7 εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας 
δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη 
εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση στον 
πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν την χώρα και διέπουν τις 
εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση που θεµελιώνεται από την µη εκτέλεση ή πληµµελή 
εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ΄ άτοµο τιµή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, 
απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός των 20 (είκοσι) συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών 
κάτω των 12 ετών). Για τα µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα 
15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον αριθµό που καθορίζεται από το πρόγραµµα της εκδροµής. Εφόσον ο 
αριθµός αυτός δε συµπληρωθεί, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο 
ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό, και να 
τούς επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν 
αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων ταξιδιών ή που αναφέρονται 
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισµό µας είτε 
διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή 
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι 
οποίες πραγµατοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. 
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του 
νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν συνήθως και άλλα άτοµα, είναι απαραίτητη η ανάλογη 
κοινωνική συµπεριφορά και η απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραµµα του 
ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους 
συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις, 
εκδροµές, γεύµατα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα 
την απώλεια πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να 
επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων 
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. 
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράµει, 
χωρίς να έχει ή αναλαµβάνει ουδεµία υποχρέωση. Στα αεροδρόµια και τα λιµάνια θα πρέπει να 
βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο 
ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία 
και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόµιο και σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση 
σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί 
από την οµάδα, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα 
οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουν τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο 
µας δεν φέρει καµία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωµένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν 
στον ταξιδιώτη από δική του αµέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήµατός του. Σε 
περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει 
θέση, µπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο άτοµο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 
συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 5 εργάσιµες ηµέρες πριν από την αναχώρηση, 
ενώ για τις θαλάσσιες µεταφορές η αντίστοιχη προθεσµία είναι 10 εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συµµετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο 
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισµού µας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο 
του ποσού, καθώς και τα ενδεχόµενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. ∆ιευκρινίζεται ότι η 
όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή 
εφ όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωµένο ταξίδι (εµπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία 
κλπ) αποδέχονται τις αλλαγές. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αεροµεταφορέων, πρέπει να 
επισηµανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά µόνο η 
ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι 
δυνατόν και µε το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη σε 
περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης 
θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν ή από τους προµηθευτές υπηρεσιών 
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όρους ακύρωσης.
7. ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των 
καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα των οργανωµένων ή πωλουµένων ταξιδιών µας, 
είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των 
ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωµάτια των 
περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ηµίδιπλο. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, 
στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι 
µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Τα δωµάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως µεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 12:00 
της ηµέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωµάτιο ή να 
αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων 
δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο µε άλλο ίδιας ή 
ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισµός δεν υποχρεούται άλλης αποζηµίωσης προς 
τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα 
της προγραµµατισµένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει εγκαίρως 
σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο 
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων ο 
Οργανισµός µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας 
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και 
θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισµός µας να φέρει ουδεµία 
περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Στα ταξίδια µε πούλµαν στις εκδροµές της Ελλάδας οι θέσεις 
δίνονται µε σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδροµές 
του εξωτερικού αλλάζουν καθηµερινά. Το κάπνισµα στο πούλµαν απαγορεύεται. Η φράση <µέσω 
της πόλης>, <θα δούµε>, <θα θαυµάσουµε>, στις εκδροµές, δηλώνουν την ένδειξη κατεύθυνσης 
δροµολογίου και τη θέα από το πούλµαν του αξιοθέατου σηµείου - κτηρίου αντιστοίχως. Η χρονική 
διάρκεια µιας ολοήµερης επίσκεψης/εκδροµής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, 
υπολογιζόµενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική 
διάρκεια επίσκεψης/εκδροµής µισής µέρας, δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόµενη 
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για 
τους δικούς τους λόγους, ορισµένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης 
αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζηµίωσης. Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε 
συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ κινητά τηλέφωνα, µηχανές κλπ) σε οποιονδήποτε χώρο 
είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής 
πρακτική να µην αναλαµβάνουν ευθύνη για χρήµατα ή τιµαλφή που αφήνει κανείς στο δωµάτιο. Για 
τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν µικρά χρηµατοκιβώτια.
8. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί µετά το έτος 2006. Το 
διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής 
καθορίζεται από τις χώρες προορισµού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου 
νέες, µε λατινικούς χαρακτήρες, αστυνοµικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, παρέχει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται 
για κάθε ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόµη και αν παράσχει 
κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση 
αυτών από τις αρµόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν 
ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι 
δεν συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική 
υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων 
διαβατηρίων, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι 
στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου 
να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα 
διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα 
που ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας 
εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών 
τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη 
των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της 
φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς 
πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι 
δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους συνοδούς επικυρωµένη 
εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συµµορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις 
και κανονισµούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει 
καµία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιµετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να 
παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισµός µας παρέχει όλες 
τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για 
τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω της εµπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών 
δεδοµένων, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές έχει ο ίδιος ο 
ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενηµερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονοµικά 
γραφεία για τους υγειονοµικούς κανονισµούς έκαστης χώρας, καθώς και για τα εµβόλια ή τα 
φάρµακα τα οποία πρέπει ενδεχοµένως να προµηθευτεί. Οι πελάτες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
υγείας θα πρέπει λαµβάνουν τη σύµφωνη γνώµη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Ο Οργανισµός 
µας δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη για αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα ή άλλο 
έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου 
συµβάντος ο Οργανισµός κατά το µέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συµπαρασταθεί στον 
παθόντα, δεν υπέχει όµως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής 
του προγράµµατος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί οµαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Ο Οργανισµός µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης για κάθε 
εκδροµή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών 
του, που προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση του οργανωµένου ταξιδιού. 

Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Επίσης 
είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συµβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση 
ατυχηµάτων, ιατροφαρµακευτικές /νοσοκοµειακές δαπάνες από ατύχηµα, απώλεια και καθυστέρηση 
αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισµό των ταξιδιωτών συνεπεία 
τραυµατισµού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτοµα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος 
της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτοµα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριµένο πλαίσιο καλύψεων 
ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις: έξοδα επαναπατρισµού µόνον από 
ατύχηµα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω 
καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβληµα υγείας σε µέλη της οικογένειάς του στην 
Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναµίας συµµετοχής στην 
εκδροµή λόγω θανάτου ή σοβαρού συµβάντος σε Β’ Βαθµού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για 
οποιοδήποτε συµβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχηµα, µόνιµη ολική ανικανότητα από ατύχηµα, 
µόνιµη µερική ανικανότητα από ατύχηµα % επί του ασφαλισµένου κεφαλαίου ανά άτοµο. Ο αριθµός 
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο 
λογιστήριο του Οργανισµού µας. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα 
για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. ∆ιευκρινίζεται ότι η ταξιδιωτική 
ασφάλιση είναι προαιρετική και ότι τα προγράµµατα που προσφέρει ο Οργανισµός µας προς τους 
πελάτες είναι πρόσθετα των υποχρεώσεων του. Ο Οργανισµός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα µια 
πρόσθετη ατοµική ιδιωτική ασφάλιση στους ταξιδιώτες µε τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυµούν, 
για ασφάλιση ζωής, ατυχηµάτων, αποσκευών κλπ, δεδοµένου ότι οι διεθνείς συµβάσεις περιορίζουν 
τις ευθύνες των µεταφορέων, την οποία µπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία µας µε κόστος 
ειδικά διαµορφωµένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές µεταφέρονται µε ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας 
εκπροσώπων του Οργανισµού µας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες 
διεθνείς συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση 
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόµενα από τις συνθήκες αυτές. Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται 
µόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, µε µέγιστο βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον 
έξοδα, λόγω µεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόµενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά 
και µόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόµιο. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι 
αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καµπίνα των επιβατών µόνο µία χειραποσκευή µικρών 
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται προς τις 
υποδείξεις, τους κανονισµούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέµα των 
υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία 
και ως εκ τουτου ο Οργανισµός δεν φέρει απολύτως καµία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε 
φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισµός της IATA. •
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται µόνο εγγράφως προς το γραφείο 
µας και, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση 
της κράτησής του σε άλλο άτοµο µε τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 6 των Γενικών 
όρων συµµετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική 
στιγµή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί 
τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό, εκτός των 
“µακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Οµοσπονδία. • Έως και 30 ηµέρες πριν από την 
αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ΄ άτοµο, για 
διαχειριστικά έξοδα. • 29 έως 14 ηµέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα 
και το 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού για ταξίδια στο εξωτερικό. • 13 έως 07 ηµέρες πριν 
την αναχώρηση : 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 06 ηµέρες πριν την αναχώρηση µέχρι 
και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. • Για τις 
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους των συµβάσεων της 
κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδροµή - κρουαζιέρα. • Για τα ατοµικά / µεµονωµένα ταξίδια 
ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών 
εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. • Σε περιπτώσεις 
µη επιστρέψιµων ναύλων, τα ακυρωτικά φθάνουν ακόµη και το 100%, όπως καθορίζεται από την 
αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραµµα της εκδροµής ή την προσφορά. 
• Για τα χαρακτηριζόµενα από τα σχετικά προγράµµατα του Γραφείου µας ως “µακρινά” ταξίδια 
καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Οµοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής: • Έως 2 µήνες 
πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για 
διαχειριστικά έξοδα. • Έως 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του 
ταξιδιού. • 30 ηµέρες πριν από την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση) 
το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Τα παραπάνω ισχύουν ακόµη και στην περίπτωση κατά την 
οποία ο πελάτης δεν συµµετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράµµατος ή/και χρησιµοποιεί δικό 
του µεταφορικό µέσο. Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών 
ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες 
πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι 
µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα 
της συγκεκριµένης εκδροµής. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από 
το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα 
από τα δύο άτοµα που έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη 
συµµετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη 
δεν ισούνται µε το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα 
πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Τουριστικός Οργανισµός και ο ταξιδιώτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά 
που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Σε περίπτωση 
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα µέρη δεσµεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής 
Επίλυσης ∆ιαφορών του Συνδέσµου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να 
ζητήσουν τη µεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι 
τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.
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