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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Ελάτε
σε μια Εμπειρία
Χαράς &

Ξενοιασιάς!

Editorial
Κάθε μέρα που περνά, ο ήλιος μένει όλο και περισσότερο ψηλά. Αργεί να δύσει, ζεσταίνοντας με τις ακτίνες
του ολόκληρη την πλάση, που φορά σιγά- σιγά τα καλά της. Η φύση ξυπνά και μαζί της αφυπνίζονται
οι αισθήσεις των ανθρώπων. Τα όνειρα του χειμώνα έχει έρθει η ώρα να γίνουν πράξεις. Η Ελλάδα της
Άνοιξης, το Πάσχα των Ελλήνων, η μοναδικότητα της Ανάστασης σε καλούν να ζήσεις νέες εμπειρίες.
Ενώ μπροστά μας ξεδιπλώνεται το θαύμα της ζωής, στη Manessis έχουμε ήδη προετοιμάσει ένα πολύχρωμο
μπουκέτο εξορμήσεων, έναν πλούσιο «μπουφέ» ελληνικών προορισμών και σας καλούμε να απολαύσετε
ότι σας κάνει κέφι. Με τη σιγουριά που σας προσφέρουμε πάντα.
Το «μενού» είναι πλήρες. Αποτελείται από κλασικούς προορισμούς, αγαπημένα σας ξενοδοχεία και νέες
προτάσεις σε μία χώρα που δεν εξαντλείται ποτέ. Εσείς απλά διαλέξτε προορισμό και το πώς θα ταξιδέψετε!
Μόνοι ή με παρέα; Οικογενειακά με παιδιά ή χωρίς παιδιά; Μικρές ή μεγάλες συντροφιές; Χαλαρά ή
με κάποια προετοιμασία; Όπως κι αν επιλέξετε να ταξιδέψετε, σίγουρα θα το χαρείτε! Όχι μόνο γιατί
κάθε προορισμός έχει τη δική του, ιδιαίτερη «ταυτότητα» και τις κρυφές του χάρες, που θα χαρείτε να
ανακαλύψετε, αλλά και γιατί η Manessis, όπως πάντα, έχει φροντίσει… τα πάντα - και θα είναι μαζί σας
παντού.
Εξασφαλίστε άμεσα τις προσωπικές σας θέσεις στο όμορφο ταξίδι που θέλετε πιο πολύ, κρατήστε θέσεις
στο προσωπικό σας ανοιξιάτικο όνειρο… (όπως πολλοί από εσάς κάνετε ήδη στο καινούργιο site μας
www.manessistravel.gr με δεκάδες ζητήσεις καθημερινά) και μετά χαλαρώστε… Αφήστε από τώρα πίσω
σας όσα τυχόν σας βαραίνουν σήμερα. Στο κάτω-κάτω, αξίζετε τη χαρά της ζωής!
Κι αν σας χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον προορισμό που σας ενδιαφέρει, εδώ είμαστε
εμείς - όπως πάντα, εδώ και 30 χρόνια!
Σίγουρα θα περάσετε τέλεια και με τους επώνυμους καλλιτέχνες, που για ακόμη μια χρονιά θα φροντίσουν
για το Πασχαλινό σας γλέντι.

Καλή Ανάσταση!
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Π ερ ι εχ ό με ν α
ΠΑΣΧΑ Σε ξενοδοχεία με το δικό σας Ι.Χ
Κοντά στην Αθήνα - Αργοσαρωνικός - Εύβοια
Alkyon Resort Hotel
Βραχάτι
Dolce Attica Riviera
Βραυρώνα
Kinetta Beach Resort
Κινέττα
King Saron Hotel
Ίσθµια
Kymi Palace
Κύμη, Εύβοια
Negroponte Resort & Spa
Ερέτρια
Λουτράκι
Pappas Hotel
Venus Beach
Νέα Στύρα, Εύβοια
Πόρος
Xenia Poros Image
Πελοπόννησος 		
Airotel Achaia Beach
Καστελόκαµπος, Πάτρα
Aks Porto Heli
Πόρτο Χέλι
Amalia Hotel Nauplia
Ναύπλιο
Ολυµπία
Amalia Hotel Olympia
Barcelo Hydra Beach
Πλέπι, Ερµιόνη
Belle Helene Hotel
Γύθειο
Elite City Resort
Καλαµάτα
Grecotel Filoxenia
Καλαµάτα
Grecotel Olympia Riviera Thallasso
Horizon Blu
Καλαµάτα
Kalavryta Canyon
Καλάβρυτα
Kyparissia Beach
Κυπαρισσία
Μystras Grand
Μυστράς, Λακωνία
Nautica Bay
Πόρτο Χέλι
Porto Rio Hotel
Ρίο
Rex Hotel
Καλαµάτα
The Romanos Costa Navarino Πύλος
The Westin Resort Costa Navarino Πύλος
Νησιά Ιονίου 		
BW Galaxy
Λαγανάς, Ζάκυνθος
Corfu Holiday Palace
Κανόνι, Κέρκυρα
Elea Beach Hotel
Δασιά, Κέρκυρα
Ionian Blue
Νικιάνα, Λευκάδα
Δασιά, Κέρκυρα
Livadi Nafsika
Mayor Mon Repos
Κέρκυρα
Kythea Resort
Αγία Πελαγία, Κύθηρα
Paleo Αrt Nouveaux
Παλαιοκαστρίτσα, Κέρκυρα
Ήπειρος 		
Du Lac Hotel
Ιωάννινα
Epirus Palace
Ιωάννινα
Margarona Royal Hotel
Πρέβεζα
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30
32-33
31
29
21
30
30
21
47
38-39
22-23
26-27
44-45
24-25
35
42-43
41
34
41
47
46
47
47
36-37
41
28
28
11
8
6-7
12
8
8
13
8
50-51
48-49
52-53

Sivota Diamond Resort & Spa Σύβοτα
Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα		
Aιολίδες
Καλύβια, Λ. Πλαστήρα
Amalia Hotel Delphi
Δελφοί
Amalia Hotel Meteora
Καλαµπάκα
Καρπενήσι
Avaris
Delphi Beach
Ερατεινή
Domotel Xenia Volou
Βόλος
Galini Wellness Spa & Resort Καµ. Βούρλα
Grecotel Larissa Imperial
Λάρισα
Montana Hotel
Καρπενήσι
Portaria Hotel & Spa
Πήλιο
Thessalikon Grand
Καρδίτσα
Volos Palace
Βόλος
Xenia Palace Portaria
Πήλιο
Νησιά Αιγαίου 		
Aquila Elounda Village
Ελούντα, Κρήτη
Aquila Rythimna Beach
Ρέθυµνο, Κρήτη
Asterion Hotel
Πλατανιάς, Χανιά, Κρήτη
Dolphin Bay
Γαλησσάς, Σύρος
Grand Hotel
Ρόδος
Olia Hotel
Μύκονος
Tinos Beach
Κιόνια, Τήνος
Villa Penelope
Μύκονος
Μακεδονία - Χαλκιδική - Θράκη
Aiges Melathron
Βέροια
Airotel Galaxy Hotel
Καβάλα
Athos Palace
Καλλιθέα, Χαλκιδική
Dion Palace
Λιτόχωρο
Domotel Neve
Παλ.Αγ. Αθανάσιος
Elpida Resort & Spa
Σέρρες
Grecotel Astir Egnatia
Αλεξανδρούπολη
Hydrama Grand Hotel
Δράµα
Ikos Olivia
Γερακινή, Χαλκιδική
Limneon Resort & Spa
Καστοριά
Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη
Nikopolis Hotel
Θεσσαλονίκη
Porto Carras Sithonia
Νέος Μαρµαράς, Χαλκιδική
Ramada Plaza Thraki
Αλεξανδρούπολη
Σάνι, Χαλκιδική
Sani Beach Hotel
The Met Hotel
Θεσσαλονίκη
Theophano Imperial Palace
Καλλιθέα, Χαλκιδική
Vasilitsa Resort
Βασιλίτσα, Γρεβενά

54
78
74-75
68-69
78
76-77
70-71
78
72
73
70
72
70-71
70
18
20
20
83
80
82
83
82
58
60
16
58-59
56
60
64-65
61
13
55
66
66
14-15
64-65
16-17
66
16
57

Z Palace
Ξάνθη
62
ΠΑΣΧΑ Οργανωμένες εκδρομές με Πούλμαν
Νησιά Ιονίου
Ζάκυνθος BW Galaxy 		
11
Κέρκυρα Elea Beach 		
6-7
Κέρκυρα Livadi Nafsika 		
9
Κέρκυρα Mayor Mon Repos		
9
Κεφαλονιά 		
10
13
Κύθηρα 		
Λευκάδα 		
12
Εκτός Ελλάδος
63
Αδριανούπολη η Μεγαλοπρεπής		
Μπάνσκο		 56
Μακεδονία - Χαλκιδική - Θράκη
Βάλια Κάλντα-Βοβούσα-Σαµαρινα
57
Βέρµιο-Λουτρά Πόζαρ		
58
Δράμα		 61
Θεσσαλονίκη-Κερκίνη		
67
Θράκη-Αλεξανδρούπολη-Αδριανούπολη
64-65
Καβάλα		 60
Καιµακτσαλάν-Παλαιός Αγιος Αθανάσιος
56
55
Καστοριά -Πρέσπες-Νυµφαίο		
Ξάνθη-Ποµακοχώρια		
62
Όλυµπος-Νάουσα-Βεργίνα		
58-59
Σέρρες-Ρούπελ-Ανω Πορόϊα 		
60
Χαλκιδική Athos Palace		
16
Χαλκιδική Porto Carras Sithonia		
14-15
Χαλκιδική Sani Resort 		
16-17
Χαλκιδική Theophano Imperial		
16
Νησιά Αιγαίου
Ελούντα-Αγιος Νικόλαος		
18
Ικαρία 		
79
Μεγάλος γύρος Κρήτης		
19
82
Πάρος 		
Ρέθυµνο 		
20
Ρόδος 		
80-81
Σαντορίνη		 84-85
Σκύρος		 79
Σύρος 		
83
Τήνος 		
83
Χανιά 		
20
Πελοπόννησος
Αγέρωχη Μάνη		
40

Ελληνικό Πάσχα

Εκδρομές Mαΐου

Αγ. Πνεύματος

με το Ι.Χ. σας ή με τα πολυτελή μας πούλμαν, το σίγουρο είναι ότι η Πασχαλιά μαζί μας θα σας μείνει αξέχαστη!
Αρκαδία-Καρύταινα-Βυτίνα		
40
Αχαΐα- Airotel Achaia Beach 		
38-39
Αχαΐα- Porto Rio Hotel		
36-37
Γύθειο-Μονεµβασία 		
35
Διαµάντια Μεσσηνίας-Καλαµάτα		
41
Καλαµάτα- Elite City		
42-43
Κορινθιακή Ελβετία		
29
24-25
Ερμιόνη Barcelo Hydra Beach		
Ναύπλιο-Βυτίνα 		
26-27
Νεάπολη-Κύθηρα		
46
Ολυµπία-Δάσος Φολόης 		
44-45
Πόρτο Χέλι-Σπέτσες Aks Porto Heli
22-23
46
Πύλος-Κυπαρισσία 		
Ήπειρος
Γιάννενα-Πάπιγκο-Ζαγοροχώρια Du Lac
50-51
Γιάννενα-Πάπιγκο-Ζαγοροχώρια Epirus Palace
48-49
Πρέβεζα-Άρτα		
52-53
54
Σύβοτα-Πάργα		
Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα
Αλπική Ευρυτανία-Καρπενήσι		
73
Βόλος-Πήλιο		
71
Δελφοί-Αράχωβα		
74-75
Ερατεινή Delphi Beach		
76-77
Κύμη		21
Λάρισα		 72
Λ. Πλαστήρα-Ελάτη-Περτούλι		
72
Μετέωρα-Καλαµπάκα-Λ. Πλαστήρα
68-69
Ορεινή Ναυπακτία		
73
Πολιτιστικές μονοήμερες εκδρομές
86-87
Εκδρομές Μαρτίου-Μαΐου
Αιτωλική Γη		
89
Αγέρωχη Μάνη		
88
Αργυρόκαστρο		
88
Θάσος		89
Λευκάδα		 89
Μονεμβασιά		
88
Πρωτομαγιά ξενοδοχεία
Aiolides
97
Alkyon		 97
Barcelo Hydra Beach		
97
94
Belle Helene		

113
Pappas Hotel		
Costa Navarino The Westin		
90
Portaria Hotel		
113
Horizon Blu		
97
Ramada Plaza Thraki		
109
Hydrama Grand		
91
Thessalikon Grand		
106
95
Kymi Palace		
Tinos Beach		
100
Mystras Grand		
97
Xenia Poros Image		
113
Rodos Palace		
91
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Sivota Diamond		
93
Αγέρωχη Μάνη 		
105
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Αδριανούπολη		
109
Αγέρωχη Μάνη		
94
Άνδρος 		
101
Αδριανούπολη		
95
Βάλια Κάλντα 		
106
Βάλια Κάλντα		
93
Γύθειο 		
104
Γύθειο		 94
Δράµα		 107
Δράµα		 91
Ερμιόνη		 111
Ερµιόνη		 97
Θράκη		 109
Ζαγοροχώρια		
92
Ικαρία 		
98
Κύμη		95
Καβάλα		 108
Μεσσημβρία		
96
Κάρπαθος		 100
Ορεινή Ναυπακτία		
95
Καστοριά		 107
Παξοί		93
Κεφαλλονιά		
106
Ρόδος		91
Κύθηρα		 104
Σαντορίνη		 91
Κύμη		102
Σκύρος		 94
Λήμνος		 99
Σύβοτα		 93
Λίμνη Πλαστήρα		
106
Τζουμέρκα		 92
Νεάπολη		 103
Αγίου Πνεύματος ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ		
Όλυμπος		 107
Aiolides		 113
Ορεινή Ναυπακτία		
105
Aks Hinitsa Bay		
112
Παξοί		105
113
Aks Porto Heli		
Πάρος		101
Aldemar Olympian Village		
112
Πάτµος 		
100
Amaronda Eretria		
110
Ρόδος 		
99
Barcelo Hydra Beach 		
111
Σαμοθράκη		
108
Belle Helene		
104
Σαντορίνη		 102
Dion Palace		
107
Σκιάθος 		
103
Dolphin Bay		
101
Σκόπελος		 103
Elite City Resort		
112
Σκύρος 		
103
Epirus Palace 		
113
Σύρος		101
Grecotel Astir Egnatia		
109
Τήνος 		
100
113
Horizon Blu		
Χανιά		99
Hydrama Grand 		
107
Kymi Palace		
102
Mystras Grand		
113

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, ότι στις αναγραφόμενες τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν. 4389/2016, ανά
ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/ σουίτας, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση:
Ξεν/χειο 3*: € 1,50, Ξεν/χειο 4*: € 3,00, Ξεν/χειο 5*: € 4,00 και βάση του νόμου, 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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Η απόλυτη επιλογή για παραδοσιακό Πάσχα!!!

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Elea Beach Hotel 4* superior
Το Elea Beach Hotel 4*superior, πλήρως ανακαινισμένο το 2017 σας περιμένει στην υπέροχη
Δασσιά, μόνο 12 χλμ βόρεια από την πόλη της Κέρκυρας. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία
και o εξωτερικός του χώρος, ένας μεγάλος παλιός ελαιώνας, είναι διαμορφωμένος με ολάνθιστους
κήπους. Μαγαζιά και εστιατόρια απέχουν μόνο 100μ από το ξενοδοχείο ενώ η πόλη της Κέρκυρας
είναι προσβάσιμη και με τακτική αστική συγκοινωνία
ΔΙΑΜΟΝΗ:Διαθέτει 220 δωμάτια, όλα πλήρως ανακαινισμένα, με θέα στη θάλασσα ή στον ελαιώνα, με 2 έως 4 κρεβάτια
και μπαλκόνι. Ορισμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ. Όλα διαθέτουν: Κεντρική θέρμανση και ανεξάρτητη ρύθμιση
κλιματισμού, παράθυρα με ηχομόνωση, δωρεάν WiFi, καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση, στερεοφωνικό σύστημα, μίνι
μπαρ-ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, ανιχνευτές καπνού.

Πάσχα στην Πόλη της Κέρκυρας
σε μία κατανυκτική και φαντασμαγορική
ατμόσφαιρα
Μεγάλη Τετάρτη

20:30 Συναυλία Requiem του Μότσαρτ
στο Δημοτικό θέατρο από την χορωδία San Giacomo

Μεγάλη Πέμπτη

20:00 Η ‘’τελετή του Νιπτήρα’’ στον Καθεδρικό Ναό των Καθολικών,
όπου ο Αρχιεπίσκοπος πλένει συμβολικά τα πόδια δώδεκα παιδιών!

Μεγάλη Παρασκευή

14:00 Η καλύτερη θέση είναι στη γωνία του Liston και από εδώ τώρα θα
περάσουν όλοι οι επιτάφιοι με τις χορωδίες που ψάλλουν κατανυκτικά τα
‘’Εγκώμια’’, οι φιλαρμονικές που παίζουν το ‘’Adagio ’’ και το ‘’Πένθιμο
Εμβατήριο’’ του Chopin. Συγκλονιστική στιγμή όταν περνά ο επιτάφιος
του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου όπως και των Καθολικών
21:15 Περιφορά επιταφίου του Αγίου Σπυρίδωνα
μέσα στο ναό υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής
22:00 Περιφορά όλων των επιταφίων

Μεγάλο Σάββατο

06:00 ‘’Αναπαράσταση του σεισμού’’ στην Παναγία των Ξένων
09:00 Λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνα,
όπου εδώ οι φιλαρμονικές παίζουν
‘’Αμλέτο’’ και την ‘’Ηρωική Συμφωνία’’ του Μπετόβεν
11:00 Οι κάτοικοι ρίχνουν από τα μπαλκόνια τα πήλινα δοχεία
‘’μπότηδες’’, ενώ όλες οι καμπάνες σημαίνουν χαρμόσυνα και ο
Μητροπολίτης ψάλλει «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την γην…»
22:00 Υποδοχή Αγίου Φωτός του Παναγίου Τάφου
στο Πεντοφάναρο Λιστόν
23:45 Στο Πάλκο της Σπιανάδας οι τρεις φιλαρμονικές της πόλης ψάλλουν
το «Χριστός Ανέστη» και το εμβατήριο «Γραικοί»
μέσα σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα
και χιλιάδες πυροτεχνήματα φωτίζουν τον ουρανό.
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* Είναι πιθανές μικροαλλαγές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Εστιατόριο με διεθνή και τοπική κουζίνα, καφέ, σαλόνι με τηλεόραση, εσωτερικό & εξωτερικό
μπαρ, σνακ μπαρ στην πισίνα, πισίνα θαλασσινού νερού & Jacuzzi, πισίνα γλυκού νερού & παιδική, Γυμναστήριο, miniclub,
παιδική χαρά, υπηρεσία δωματίου, δυνατότητα φύλαξης παιδιών με χρέωση, κατάστημα με εφημερίδες/δώρα, δωρεάν Wi-Fi
σε όλους τους χώρους και στα δωμάτια, κομμωτήριο, υπηρεσίες μασάζ και περιποίησης (σώματος, προσώπου, νυχιών),
γήπεδο τέννις στο γειτονικό ξενοδοχείο Nafsika (με προκράτηση).

Πασχαλιά στο Elea Beach!
• Πρόγευμα από πλούσιο μπουφέ καθημερινά
• Δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα και μη τη Μεγάλη Πέμπτη και
τη Μεγάλη Παρασκευή.
• Αναστάσιμο δείπνο όπου εκτός των άλλων του πλήρους
δείπνου, θα περιλαμβάνονται τσουρέκια, κόκκινα αυγά,
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Θα σερβίρεται από τις 00:00 έως
01:30 π.μ. στη θέση του δείπνου του Μεγ.Σαββάτου.
• Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο
αρνιών (όλα στη σούβλα !!!).
Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει μπουφές με ουζομεζέδες και
φολκλορικό συγκρότημα.
• Πασχαλινό γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας) με

αρνιά σούβλας, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε μπουφέ.
Διασκέδαση με ζωντανή μουσική κατά τη διάρκεια του
γεύματος.
• Δείπνο σε μπουφέ την Δευτέρα & την Τρίτη του Πάσχα (για
τους διαμένοντες).
• Καθημερινή λειτουργία των εξωτερικών πισίνων και των
χώρων αναψυχής.
• Δωρεάν χρήση του wi fi σε κοινόχρηστους χώρους και
δωμάτια
• Παιδική χαρά (υπαίθρια), πινγκ-πόνγκ και γυμναστήριο.
• Δωρεάν χρήση του γηπέδου τένις στο γειτονικό ξενοδοχείο
Nafsika (με προκράτηση)

Με χρέωση: θα υπάρχει δυνατότητα για θυρίδες ασφαλείας, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι,
υπηρεσίες μασάζ και περιποίησης (σώματος, προσώπου, νυχιών).

Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί
θα γίνεται το ψήσιμο των αρνιών.
Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει μπουφές
με ουζομεζέδες και μουσική.
Πασχαλινό Γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας),
με παραδοσιακό οβελία,κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε
μπουφέ, με ζωντανή μουσική, χορό & διασκέδαση!

ELEA BEACH 4* SUP

ΔΑΣΣΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Πλήρως ανακαινισμένο 2017

Πλήρως ανακαινισμένο 2017

Κέρκυρα … Η αρχόντισσα του Πάσχα
Μεγ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Αναχώρηση από Αθήνα το πρωί ώρα 06:30 μέσω της γέφυρας
Ρίου - Αντιρρίου για Ηγουμενίτσα από όπου και θα πάρουμε
το πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη και εγκατάσταση στο πλήρως
ανακαινισμένο (2017) ELEA BEACH HOTEL 4*Superior στη
Δασσιά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
Μεγ. Παρασκευή: Αχίλλειον - Κανόνι - Επιτάφιος στην Πόλη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε την ημέρα μας με
επίσκεψη στο Αχίλλειο. Ολάνθιστοι μαγευτικοί κήποι γύρω γύρω από το παλάτι. Συνεχίζουμε για το Κανόνι, με θέα την
Μονή Βλαχέρνας και το Ποντικονήσι. Επιστροφή και δείπνο
νωρίς. 19:30 αναχωρούμε για την πόλη που είναι κατάμεστη
από πιστούς. Φλάμπουρα κρέμονται από τα μπαλκόνια,
μπάντες κάνουν την ατμόσφαιρα ακόμα πιο κατανυκτική και
οι Επιτάφιοι συναντώνται στην Εσπιανάδα δημιουργώντας
ένα συναίσθημα μοναδικό.
Μεγ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Μπενίτσες
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για την πόλη, για
τη Λιτανεία του Σκηνώματος του Αγ. Σπυρίδωνα. Μπάντες
συνοδεύουν και πιστοί ακολουθούν από τον “Άγιο” μέχρι το
Φρούριο. Στις 11:00 από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται
ο ήχος των κανατιών που σπάνε οι ντόπιοι, οι καμπάνες
ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα εμβατήρια. Όλη
η πόλη γιορτάζει την πρώτη Ανάσταση! Συνεχίζουμε για τις
Μπενίτσες που βρίσκονται νότια. Στο χωριό λειτουργεί και
Μουσείο Θαλάσσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας. Αναστάσιμο
δείπνο στο ξενοδοχείο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα
αυγά, πλούσια εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη γιορτινή μέρα - Βόλτα
στην Εσπιανάδα
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Λαμπριάτικη
μέρα και χαρείτε την γιορτινή ατμόσφαιρα και να
απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου καθώς οι οβελίες
σουβλίζονται στους χώρους του ξενοδοχείου, όπως
προστάζει η παράδοση! Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, χορό,
τραγούδι και λαμπριάτικα εδέσματα. Το απόγευμα βόλτα
στην πόλη για σεργιάνι στα καντούνια και την περίφημη
πλατεία Εσπιανάδα, τη μεγαλύτερη της Ελλάδας, για
καφεδάκι στο Λιστόν αντικρίζοντας το ανάκτορο των Αγίων
Μιχαήλ και Γεωργίου και το επιβλητικό Παλιό Φρούριο.
Δευτέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε για το βόρειο τμήμα
του νησιού. Περνώντας από εργαστήριο KOUM KOUAT
φτάνουμε στην γραφική Παλαιοκαστρίτσα έναν επίγειο
παράδεισο με έξι γραφικούς όρμους. Ψηλά στο βράχο,
προβάλλει η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας

μια εκπληκτική διαδρομή μέσα στην ανοιξιάτικη φύση
φτάνουμε στην Κασσιόπη με τα πολλά ταβερνάκια και τις
παραδοσιακές λιχουδιές. Επιστροφή μέσω πανέμορφης
παραθαλάσσιας διαδρομής. Δείπνο.
Τρίτη: Κέρκυρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το λιμάνι
όπου και θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Ηγουμενίτσα.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ: Όλοι οι επιβάτες μας για Κέρκυρα με Sky
Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge
“Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
Συνοπτικό 5ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΕΜΠΤΗ
M. Πέμπτη: Αθήνα, πτήση 07:45 για Κέρκυρα
Περιήγηση στο Αχίλλειον και το Κανόνι. Εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Ανάσταση στην πόλη
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Βόλτα στην Εσπιανάδα
Δευτέρα: Πόλη Κέρκυρας - πτήση 20.00 για Αθήνα
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Συνοπτικό 5ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΕΜΠΤΗ
(ώρα αναχώρησης 06:30)
M. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Αχίλλειον - Κανόνι
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Βόλτα στην
Εσπιανάδα
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
Συνοπτικό 5ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ώρα αναχώρησης 05:30)
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Αχίλλειον - Κανόνι
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Βόλτα στην
Εσπιανάδα
Δευτέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Τρίτη: Κέρκυρα - Αθήνα
Συνοπτικό 4ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ώρα αναχώρησης 05:30)
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Παλαιοκαστρίτσα
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Αχίλλειον - Κανόνι
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα

Πτήσεις με Sky Express
5/4 Αθήνα - Κέρκυρα
9/4 Κέρκυρα - Αθήνα

07:45 - 08:50
20:05 - 21:10

Αναχ.: 5 Απρ. 5 & 6 μέρες
& 6 Απρ. 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς
με Sky Express με ημιδιατροφή
στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.*
5 μέρες / 5 - 9/4/18

Δίκλινο Θέα Κήπο

339

429

489

499

Δίκλινο Θέα Θάλασσα

354

449

514

519

3ο άτομο

285

355

398

420

3o άτομο 0 ως 12 ετών

125

150

170

250

4ο άτομο 2 ως 12 ετών

245

305

340

370

Μονόκλινο Θέα Κήπο

455

574

655

645

705

685

614
Μονόκλινο Θέα Θάλ. 485
* Φόροι αεροδρομίου: € 56 κατ’ άτομο

Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες 6 μέρες/ 5 νύχτες
Δίκλινο Θέα Κήπο
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3o άτομο 0 ως 12 ετών
4ο άτομο 2 ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Κήπο
Μονόκλινο Θέα Θάλ.

239
254
185
Δωρεάν
140
348
378

310
330
235
Δωρεάν
180
454
494

356
381
265
Δωρεάν
205
525
575

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κέρκυρα-Αθήνα οικονομικής θέσης με
την SKY EXPRESS (για το αεροπορικό) με δικαίωμα ανά επιβάτη μίας χειραποσκευής
μέχρι 8 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές,
κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα (για τα
οδικά) • Διαμονή στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) ELEA BEACH ΗΟΤΕL 4* superior στη
Δασσιά • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο μπουφέ φαγητό καθημερινά
(Πασχαλινή ημιδιατροφή) • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με οβελία (στη θέση
της ημιδιατροφής της ημέρας) • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ή
αεροπλάνο ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΚΕΡΚΥΡΑ...στο φημισμένο

ΚΑΝΟΝΙ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Corfu Holiday Palace 5*
Το Corfu Holiday Palace Luxury Hotel & Resort προσφέρει το ιδανικό σκηνικό
για τις σπάνιες στιγμές ρομαντισμού, την περιπέτεια και τον ενθουσιασμό. Είναι
το μοναδικό ξενοδοχείο της Κέρκυρας με απευθείας θέα στο διάσημο Ποντικονήσι,
και το μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας, μόλις 4 χιλ. από την παλιά πόλη της
Κέρκυρας. Σε μια χερσόνησο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με πεύκα, κυπαρίσσια,
ευκαλύπτους και μια μαγευτική παραλία με γαλαζοπράσινα νερά. Η διαμονή σας
εδώ θα είναι, απλά, ανεπανάληπτη!
Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.
4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

Δίκλινο Θέα Κήπο
239
Δίκλινο Θέα Λίμνη
254
Δίκλινο Superior Θέα Λίμνη
298
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
314
Δίκλινο Superior Θέα Θάλασσα
357
3ο άτομο
-30%
3ο άτομο έως 11 ετών
Δωρεάν
Μονόκλινο Θέα Κήπο
418
Μονόκλινο Θέα Λίμνη
446
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα
530
Επιβάρυνση Αναστάσιμου Δείπνου : € 30 ανά ενήλικα και € 15 ανά παιδί 2 - 12 ετών.
Επιβάρυνση Πασχαλινού γεύματος : € 40 ανά ενήλικα και € 20 ανά παιδί 2 - 12 ετών.

319
338
397
418
476
-30%
Δωρεάν
556
595
710

mayor mon repos 4* ΠΟΛΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Το Mayor Mon Repos Palace απευθύνεται μόνο σε ενήλικες και βρίσκεται στην άκρη του κόλπου
της Γαρίτσας, σε απόσταση 1χλμ. από τη γραφική παλιά πόλη της Κέρκυρας. Προσφέρει μικρή
πισίνα γλυκού νερού με ξαπλώστρες, κομψά διακοσμημένο εστιατόριο και κλιματιζόμενα δωμάτια
με μπαλκόνι. Τα πρόσφατα ανακαινισμένα δωμάτια του διαθέτουν προσεγμένη επίπλωση και θέα
στον κήπο ή μερική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Όλα περιλαμβάνουν ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση
LCD ,δωρεάν και στεγνωτήρα μαλλιών.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
5 μέρες/ 4 νύχτες
Δίκλινο

485

Δίκλινο Πλάγια Θέα Θάλασσα

525

Δίκλινο Θέα Θάλασσα

575

3o άτομο

-30%

3ο άτομο έως 11 ετών

Δωρεάν

Μονόκλινο

805

Livadi Nafsika 3*

Δασσιά - Κέρκυρα

PALEO Art Nouveaux 4* Παλαιοκαστρίτσα - Κέρκυρα

Eίναι ένα όμορφο κλασσικό ξενοδοχείο 4 αστέρων το οποίο έχει ανακαινισθεί τα
τελευταία 6 χρόνια. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 300μ. από την αμμώδη παραλία
της Παλαιοκαστρίτσας. Τα κλασικά διακοσμημένα δωμάτια του προσφέρουν θέα
στο Ιόνιο Πέλαγος, τον κήπο και την πισίνα ή στη γύρω περιοχή. Τα δωμάτια είναι
όλα εξοπλισμένα με ψυγείο, τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και ραδιόφωνο.
Περιλαμβάνει δωρεάν προϊόντα περιποίησης.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
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4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

Δίκλινο

155

185

3ο άτομο

125

145

3ο άτομο έως 12 ετών

85

105

4ο άτομο έως 12 ετών

110

Μονόκλινο

205

Βρίσκεται στη Δασιά, 13χλμ απο την πόλη της Κέρκυρας και 350μ. από την παραλία
της Δασιάς. Το Livadi Nafsika είναι κατάλυμα που διαθέτει 102 κλιματιζόμενα
δωμάτια και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Το ξενοδοχείο περιλαμβάνει
επίσης εποχική εξωτερική πισίνα, θέα στον κήπο, καθώς και μπαρ όπου μπορείτε
να απολαύσετε το ποτό σας. Ο κατάλογος του εστιατορίου προσφέρει πιάτα
διεθνούς κουζίνας. Κάθε δωμάτιο είναι εξοπλισμένο με τηλεόραση και ιδιωτικό
μπάνιο με μπανιέρα ή ντους τέλος, παρέχει δωρεάν Wi-Fi.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

Δίκλινο

185

238

3ο άτομο

139

178

135

3ο άτομο 2 ως 12 ετών

95

120

255

Μονόκλινο

274

355

ΔΑΣΣΙΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα… Πάσχα ΛΑΜΠΡΟ

Ανάσταση σαν σε παραμύθι!!!
Μεγ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Αναχώρηση από Αθήνα το πρωί ώρα 06:30 μέσω της γέφυρας
Ρίου - Αντιρρίου για Ηγουμενίτσα από όπου και θα πάρουμε το
πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη και εγκατάσταση στο MAYOR MON
REPOS 4* sup στην πόλη της Κέρκυρας, ή στο LIVADI NAFSIKA
3* sup στη Δασσιά. Δείπνο.
Μεγ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη - Επιτάφιος
στην Πόλη
Πλούσιο πρόγευμα. Ξεκινάμε για το βόρειο τμήμα του νησιού.
Περνώντας από εργαστήριο KOUM KOUAT φτάνουμε στην
γραφική Παλαιοκαστρίτσα έναν επίγειο παράδεισο με έξι
γραφικούς όρμους. Ψηλά στο βράχο, προβάλλει η Μονή της
Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας μια εκπληκτική διαδρομή μέσα
στην ανοιξιάτικη φύση φτάνουμε στην Κασσιόπη με τα πολλά
ταβερνάκια και τις παραδοσιακές λιχουδιές. Επιστροφή μέσω
πανέμορφης παραθαλάσσιας διαδρομής και δείπνο νωρίς. 19:30
αναχωρούμε για την πόλη που είναι κατάμεστη από πιστούς.
Φλάμπουρα κρέμονται από τα μπαλκόνια, μπάντες κάνουν την
ατμόσφαιρα ακόμα πιο κατανυκτική και οι Επιτάφιοι συναντώνται
στην Εσπιανάδα δημιουργώντας ένα συναίσθημα μοναδικό.
Μεγ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Αχίλλειον - Κανόνι
Πλούσιο πρόγευμα. Αναχωρούμε για την Λιτανεία του Σκηνώματος
του Αγ. Σπυρίδωνα στην πόλη. Μπάντες συνοδεύουν και πιστοί
ακολουθούν από τον “Άγιο” μέχρι το Φρούριο. Στις 11:00 από
κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο ήχος των κανατιών που σπάνε
οι ντόπιοι, οι καμπάνες ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα
εμβατήρια. Όλη η πόλη γιορτάζει την πρώτη Ανάσταση!
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο με τους ολάνθιστους
μαγευτικούς κήπους γύρω - γύρω από το παλάτι και μετά για
το Κανόνι, με θέα την Μονή Βλαχέρνας και το Ποντικονήσι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της
Αναστάσιμης Ακολουθίας. Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη γιορτινή μέρα - Βόλτα στην
Εσπιανάδα
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο πρόγευμα. Λαμπριάτικη μέρα και
χαρείτε την γιορτινή ατμόσφαιρα και να απολαύσετε τις ανέσεις
του ξενοδοχείου καθώς οι οβελίες σουβλίζονται στους χώρους του
ξενοδοχείου, όπως προστάζει η παράδοση! Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι, χορό, τραγούδι και λαμπριάτικα εδέσματα. Το απόγευμα
βόλτα στην πόλη για σεργιάνι στα καντούνια και την περίφημη
πλατεία Εσπιανάδα, τη μεγαλύτερη της Ελλάδας, για καφεδάκι

στο Λιστόν αντικρίζοντας το ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και
Γεωργίου και το επιβλητικό Παλιό Φρούριο.
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το λιμάνι όπου και θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
Συνοπτικό 5ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ώρα αναχώρησης 05:30)
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Αχίλλειον - Κανόνι
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Βόλτα στην
Εσπιανάδα
Δευτέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Τρίτη: Κέρκυρα - Αθήνα
Συνοπτικό 4ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(ώρα αναχώρησης 05:30)
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Παλαιοκαστρίτσα
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Αχίλλειον - Κανόνι
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ: Όλοι οι επιβάτες μας για Κέρκυρα με Sky
Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge
“Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
Συνοπτικό 5ήμερο Πρόγραμμα από Μ. ΠΕΜΠΤΗ
M. Πέμπτη: Αθήνα, πτήση 07:45 για Κέρκυρα
Περιήγηση στο Αχίλλειον και το Κανόνι. Εγκατάσταση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Επιτάφιος στην Πόλη
Μ. Σάββατο: Πόλη (Κανάτια) - Ανάσταση στην πόλη
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Βόλτα στην Εσπιανάδα
Δευτέρα: Πόλη Κέρκυρας - πτήση 20.00 για Αθήνα.

Πτήσεις με Sky Express
5/4 Αθήνα - Κέρκυρα
9/4 Κέρκυρα - Αθήνα

07:45 - 08:50
20:05 - 21:10

Τιμή κατ’ άτομο
αεροπορικώς με
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
Sky Express με
με ημιδιατροφή στην οποία
ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το
συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο
Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
και το Πασχαλινό
γεύμα με γλέντι.*
5 μέρες
5 μέρες
LIVADI NAFSIKA 46μέρες
- 9/4 5 - 9/4 & 6 - 10/4
5 - 9/4
Δίκλινο
294
405
365
3ο άτομο
245
342
299
3ο άτ.ο 2 έως 12 ετ. 182
285
226
Μονόκλινο
384
525
485
* Φόροι αεροδρομίου: € 56 κατ’ άτομο
Τιμή κατ’ άτομο
αεροπορικώς με
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
Sky Express με
με ημιδιατροφή στην οποία
ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το
συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο
Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
και το Πασχαλινό
γεύμα με γλέντι.*
5 μέρες
5 μέρες
MAYOR MON REPOS 5 - 9/4
ή 6 - 10/4
5 - 9/4
Δίκλινο
612
669
Δίκλινο πλάγια Θέα Θάλ.
655
719
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
698
765
3ο άτομο
535
590
3o άτομο έως 11 ετών
150
195
Μονόκλινο
925
985
* Φόροι αεροδρομίου: € 56 κατ’ άτομο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κέρκυρα-Αθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS (για το αεροπορικό) με δικαίωμα ανά
επιβάτη μίας χειραποσκευής μέχρι 8 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά •
Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα (για τα οδικά) • Διαμονή στο MAYOR
MON REPOS 4* sup στην πόλη της Κέρκυρας, ή στο LIVADI NAFSIKA 3* sup
στη Δασσιά • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά
(Πασχαλινή ημιδιατροφή) • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα (στη
θέση της ημιδιατροφής της ημέρας) • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας •
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν ή αεροπλάνο ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Kefalonia Grand Luxury Boutique Hotel 4*

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

ΚεφαλΛονιά & Ιθάκη
Δρογκαράτη - Μύρτος - Φισκάρδο - Αργοστόλι - Λάσση

To Kefalonia Grand Hotel είναι ένα πολυτελές boutique ξενοδοχείο στο Αργοστόλι, την καρδιά της Κεφαλλονιάς. Με εξαίσια γοητεία και design συνδυάζει την ιστορική
κομψότητα μιας παλαιότερης εποχής και τις σύγχρονες ανέσεις ενός κορυφαίου boutique ξενοδοχείου. Τα 42 δωμάτια και σουίτες είναι καινούργια και διαθέτουν high-end
υπηρεσίες και εγκαταστάσεις. Για τους επισκέπτες που ονειρεύεται πολυτελή διαμονή στο Αργοστόλι, το Κεφαλονιά Grand Hotel κατάλυμα είναι πλέον η ιδανικότερη επιλογή.
Με θέα τον κόλπο του Αργοστολίου, προσφέρει αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και πολυτέλειας. Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από τα highlights της πόλης,
τους εμπορικούς δρόμους, μουσεία και πολύ κοντά στις καλύτερες παραλίες της Κεφαλλονιάς. Εκτός των άλλων, διαθέτει και το υπέροχο Grand Café με πανοραμική θέα στον
κόλπο του Αργοστολίου, χαλαρή ατμόσφαιρα και υπέροχη μουσική lounge για να απολαύσετε τον καφέ ή το τσάι σας, σνακς, κοκτέιλς ή smoothies φρούτων.
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Κεφαλλονιά
Αναχώρηση 06:00 από Αθήνα για Κεφαλλονιά, με ενδιάμεσο
σταθμό την Ακράτα. Επιβίβαση στο πλοίο από Κυλλήνη για
Κεφαλλονιά. Προορισμός μας το Αργοστόλι. Εγκατάσταση στο
πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο KEFALONIA GRAND Luxury
Boutique Hotel 4* στο Αργοστόλι. Ξεκούραση και το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Γύρος του νησιού
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Πρώτος
σταθμός μας το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, προσκύνημα στον
προστάτη του νησιού. Η γραφική εκκλησία και τα μεγάλα πλατάνια
που φύτεψε ο Άγιος εντυπωσιάζουν. Μέσα από φύση ονειρική θα
φθάσουμε στο σπήλαιο της Δρογκαράτης. Η ακουστική του και οι
ιριδίζουσες αποχρώσεις του Σπηλαίου αφήνουν στον επισκέπτη
εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης. Η
όμορφη βαρκάδα και οι αποχρώσεις στα τοιχώματα και στα νερά
του σπηλαίου μαγεύουν την ψυχή. Αφού απολαύσουμε το όμορφο
σπήλαιο θα σταματήσουμε στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας
Ευφημίας για προαιρετικό φαγητό και ξεκούραση. Τα παλιά σπίτια,
τα φαναράκια στην παραλία και το καλό παραδοσιακό φαγητό
αφήνουν αξέχαστες εντυπώσεις. Στο δρόμο μας θα συναντήσουμε
χωριά που το παρελθόν τους επηρέασε σημαντικά την τοπική
ιστορία. Διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις με κορύφωση την μοναδική
παραλία του Μύρτου. Συνεχίζοντας θα φθάσουμε στο όμορφο
Φισκάρδο, παραθαλάσσιο κοσμοπολίτικο χωριό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολουθούμε την Ανάσταση και μετά
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με πρωινό καθημερινά, Αναστάσιμο
δείπνο και Πασχαλινό γεύμα
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4 μέρες

5 μέρες

Δίκλινο

295

355

Μονόκλινο

365

449

πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Αργοστόλι
Άγιο Πάσχα, μέρα χαράς, μέρα γιορτής, μέρα ορθοδοξίας.
Προαιρετικά, παρακολούθηση της θείας λειτουργίας. Το μεσημέρι
πλούσιο εορταστικό γεύμα με την συνοδεία μουσικής. Το απόγευμα
θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Αγάπης σε Μοναστήρι.
Δευτέρα: Ιθάκη
Πρόγευμα μπουφές και εκδρομή στην γειτονική Ιθάκη. Θα
επιβιβαστούμε στο φέρρυ από το λιμάνι της Σάμης με προορισμό
τον Πισαετό. Ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, θα
επισκεφθούμε τους όμορφους οικισμούς Σταυρό, Φρίκες και την
πρωτεύουσα Βαθύ όπου και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Τρίτη Πάσχα: Αργοστόλι - Λάσση - Κουρκουμελάτα - Αθήνα
Μετά το πρωινό περιήγηση και στάση στις Καταβόθρες, θα
κάνουμε το γύρο της Λάσσης, θα γνωρίσουμε το όμορφο χωριό
Κουρκουμελάτα και συνεχίζουμε για Πόρο όπου χρόνος για γεύμα
(προαιρετικά). Στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη και
επιστροφή στην Αθήνα. Άφιξη νωρίς το βράδυ με τις ωραιότερες
εντυπώσεις.
Σημείωση: Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την ημερήσια
στην Ιθάκη.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Εισιτήρια φέρρυ Κυλλήνη - Κεφαλλονιά - Κυλλήνη • Διαμονή στο πλήρως
ανακαινισμένο KEFALONIA GRAND Luxury Boutique Hotel 4* στο Αργοστόλι
• Η εκδρομή στην Ιθάκη και τα εισιτήρια του πλοίου στην 5ήμερη εκδρομή • Πρωινό καθημερινά
• Πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο • Πλούσιο εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με
συνοδεία μουσικής • Κεφαλλονίτης αρχηγός/συνοδός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε σπήλαια και αρχαιολογικούς χώρους (περίπου €
13,00 κατ’άτομο συνολικά).

λαγανας - ζακυνθος

Galaxy BEACH RESORT 5* Lux

Πασχαλιά στη Zάκυνθο...το “Φιόρο του Λεβάντε”
Το GALAXY BEACH RESORT 5* Lux, βρίσκεται στον πιο όμορφο κόλπο του Ιονίου, στην παραλία του Λαγανά. Με μαγευτική θέα και εκλεπτυσμένη φιλοξενία υψηλών
προδιαγραφών, που θα δώσει στο Πάσχα σας έναν άλλο αέρα. Αλλά και για τους μικρούς επισκέπτες, το Galaxy επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και μοναδικές δραστηριότητες
διασκέδασης στον ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό παιδότοπο και την εξωτερική παιδική χαρά, περιμένουν να απασχολήσουν ευχάριστα τα παιδιά σας.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Σε διακεκριμένα δωμάτια, πολυτελείς σουίτες, οικογενειακά δωμάτια και εναλλακτικές προτάσεις. Τα περισσότερα διαθέτουν κρεβάτι/καναπέ ή κουκέτα/ καναπέ και μπορούν άνετα να
φιλοξενήσουν έως και 4 άτομα. Ορισμένα με πρόσβαση ΑΜΕΑ. ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Κεντρικό Μπαρ, Μπαρ Πισίνας/Παραλίας, Μπαρ Galaxy, με μαγευτική θέα στον κόλπο του Λαγανά, σαλόνι
με τηλεόραση, βεράντα, εξωτερική πισίνα (γλυκό νερό), παιδική πισίνα (γλυκό νερό), παιδότοπος, παιδική χαρά, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια κ.α.
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ζάκυνθος
Αναχώρηση 05:45 από Αθήνα για Κυλλήνη. Επιβίβαση στο πλοίο
για Ζάκυνθο. Άφιξη στο νησί και παρακολούθηση της λιτανείας
του Εσταυρωμένου. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική και η συγκίνηση
διαπερνά κάθε ψυχή καθώς η πένθιμη λιτανεία αρχίζει υπό τους
ήχους της φιλαρμονικής. Μαζί με τον Εσταυρωμένο λιτανεύεται
και η περίφημη εικόνα της “Mater Dolorosa”, δηλαδή της Παναγίας
του Πάθους. Στη συνέχεια τακτοποίηση και γεύμα με απεριόριστα
ποτά, στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) ξενοδοχείο μας GALAXY
BEACH RESORT 5* Lux στην παραλία του Λαγανά. Το βράδυ θα
εκκλησιαστούμε σε κοντινή εκκλησία και μετά δείπνο από πλούσιο
μπουφέ με νηστίσιμα και μη και απεριόριστα ποτά. Ύπνος νωρίς,
διότι ο Επιτάφιος της Μητρόπολης στην πόλη της Ζακύνθου βγαίνει
στις 4:15 το πρωί! Είναι μία εμπειρία που αξίζει να παρακολουθήσετε.
Ο ωραιότατος ύμνος “Τον Κύριο υμνείτε…”, τονισμένος από την
Ζακυνθινή εκκλησιαστική μουσική, η ξακουστή “Gloria”, το “κομμάτι”
(Πρώτη Ανάσταση) και το σπάσιμο των πήλινων σταμνών από
τις νοικοκυρές που διαδραματίζονται κατά την Πρώτη Ανάσταση,
εντυπωσιάζουν. Ακόμα ένα παμπάλαιο έθιμο είναι οι “Μάντζιες”, η
αλλαγή ή “κλοπή” των επιγραφών των καταστημάτων που στο τέλος
συγκεντρώνονται στην είσοδο του Δημαρχείου. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για μπουφέ πρόγευμα και λίγη ξεκούραση γιατί έπεται μία
πραγματικά υπέροχη ημέρα!

Μεγ.Σάββατο: Γύρος νησιού
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το χωριό του Αγ.
Νικολάου όπου χρόνος για καφέ και βαρκάδα στις Γαλάζιες σπηλιές.
Μετά θα θαυμάσουμε από ψηλά την χιλιοφωτογραφημένη παραλία
του Ναυαγίου. Συνεχίζουμε για το χωριό που πήρε το όνομα του από
τη Μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας. Προσκύνημα εδώ που
μόνασε τον 16ο αι. ο Πολιούχος Άγιος του νησιού, ο Άγιος Διονύσιος.
Αργότερα διερχόμαστε από το Μαχαιράδο όπου θα επισκεφθούμε
την εκκλησιά της Αγίας Μαύρας. Πριν επιστρέψουμε κατευθυνόμαστε
προς την Λίμνη Κερίου για το μοναδικό σκηνικό του ηλίου που κάνει
“βουτιά” στην λίμνη κατά τη δύση του. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε
τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για την Αναστάσιμη ακολουθία.
Η βραδιά συνεχίζεται με πλούσιο Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο με
διασκέδαση από ζωντανή μουσική και απεριόριστα ποτά!
Κυριακή Πάσχα: Ζακυνθινή Πασχαλιά
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε τη μέρα στους
άνετους χώρους του ξενοδοχείου. Φυσικά μπορείτε να συμμετέχετε
στο σούβλισμα του παραδοσιακού οβελία (καιρού επιτρέποντος
στην παραλία) με την συνοδεία ούζου και των απαραίτητων μεζέδων.
Ακολουθεί το πατροπαράδοτο Πασχαλινό γεύμα με γλέντι από ζωντανή
μουσική και απεριόριστα ποτά. Το απογευματάκι βόλτα στην πόλη.
Παρακολουθήστε την Λιτανεία της Παναγίας και περπατήστε στο
πανηγύρι της πόλης. Ανεπιφύλακτα σας προτείνουμε να αφεθείτε για

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον
Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές ) με πλήρη
Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με παροχές
διατροφή και ποτά στη διάρκεια των
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με πλήρη
All Inclusive καθημερινά,
διατροφή στο ξενοδοχείο και ποτά στη διάρκεια γευμάτων καθημερινά, στην οποία
στo οποίo συμπεριλαμβάνεται
των γευμάτων, στην οποία συμπεριλαμβάνεται συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
το Αναστάσιμο δείπνο και το
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
το Αναστάσιμο δείπνο
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
με γλέντι.
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Αναχ.: 6 Aπριλίου, 4 & 5 μέρες

λίγο στη ρομαντική ατμόσφαιρα των πανέμορφων καφέ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο για δείπνο από πλούσιο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη της προστατευόμενης
περιοχής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα - Καρέτα, τον Βασιλικό.
Συνεχίζουμε για τον ξακουστό Λόφο του Στράνη όπου ο Διονύσιος
Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο και τους Ελεύθερους
πολιορκημένους. Στάση για φωτογραφίες και στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την Μπόχαλη, τη γεμάτη από ρομαντικές ιστορίες και
ήχους από καντάδες. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα
και δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Για όσους επιθυμούν, το
απόγευμα επίσκεψη στην πόλη για βόλτα και σουβενίρ.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στο μουσείο του Σολωμού και
του Κάλβου καθώς και στην εκκλησία των Αγγέλων. Επιβίβαση στο
πλοίο και αναχώρηση για το λιμάνι της Κυλλήνης. Επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ζάκυνθος - γεύμα - δείπνο
Μεγ. Σάββατο: Γύρος νησιού - Αναστάσιμο Δείπνο
Κυριακή Πάσχα: Ζακυνθινή Πασχαλιά - γεύμα - δείπνο
Δευτέρα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη - Κυλλήνη - Αθήνα

Τo Mεγάλο Σάββατο Αναστάσιμο Δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά, ζωντανή μουσική και διασκέδαση!
Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο των αρνιών. Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει
μπουφές με ουζομεζέδες και μουσική. Πασχαλινό Γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας), με
παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε μπουφέ, με ζωντανή μουσική, χορό & διασκέδαση!

Galaxy All Inclusive (10.00 - 23.00) - Πρωινό - Μεσημεριανό - Βραδινό (όλα σε μπουφέ)
Ροφήματα: Καφές φίλτρου - Στιγμιαίος καφές - Decaffeinated καφές - Τσάι - Ζεστή Σοκολάτα - Γάλα
5 μέρες 4 μέρ. / 3 νύχτ. 5 μέρ. / 4 νύχτ. 4 μέρ. / 3 νύχτ. 5 μέρ. / 4 νύχτ. Αναψυκτικά: Σόδα - Κόλα - Πορτοκαλάδα - Λεμονάδα - Χυμοί (τύπου Amita): Πορτοκάλι - Γκρειπφρουτ - Μήλο
Ποτά: Κρασί - Ούζο - Brandy - Βαρελίσια Μπύρα - Gin - Whisky - Vodka - Rum - Tequila - Liqueurs - Επιλογή
329
159
205
179
229
Cocktails - Τα είδη του Mini Bar δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα του All Inclusive
285
125
162
145
182

4 μέρες
Δίκλινο
265
3ο άτομο
234
3ο άτ. ως 12 ετών
120
145
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών
198
242
92
120
Μονόκλινο
338
425
232
300
*Δωμάτιο 2 χώρων
--435
575
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Δωρεάν
105
265
498

Δωρεάν
135
345
655

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη-Ζάκυνθο-Κυλλήνη • Διαμονή στο
πλήρως ανακαινισμένο (2017) GALAXY BEACH RESORT 5* Lux στην παραλία του Λαγανά • Πλήρης διατροφή από μπουφέ στο ξενοδοχείο
καθημερινά (εκτός Μ.Σαββάτου όπου ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα στη θέση των αντίστοιχων φαγητών της
ημέρας • Ζωντανή μουσική στο Αναστάσιμο δείπνο και στο Πασχαλιάτικο γλέντι • Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των συμπεριλαμβανομένων
γευμάτων/δείπνων (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους
χώρους • Αρχηγός /Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Κατά την διάρκεια των φαγητών παρέχονται μόνον αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα & κρασί. To All Inclusive ισχύει μέχρι τις 23.00. Μετά χρεώνονται κανονικά. Όλα τα ποτά είναι ελληνικά αναγνωρισμένα μη εμφιαλωμένα.
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ΛΕΥΚΑΔΑ …η αιώνια ομορφιά του Ιονίου

...με κρουαζιέρα στον μυθικό Σκορπιό
Διαμονή στο υπέροχο IONIAN BLUE 5* Deluxe
Διαθέτει 116 δωμάτια, όλα μεγάλα και άνετα, με μπάνιο/ντους, AC, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, mini bar, τηλέφωνο και TV και μπαλκόνι ή βεράντα με θέα
θάλασσα, διακοσμημένα με άριστης ποιότητας έπιπλα..Xαλαρώστε στην κύρια πισίνα με επιφάνεια 700 τ.μ. και απολαύστε τις υπηρεσίες που σας προσφέρει.
Το SPA διαθέτει κέντρο fitness, sauna, hammam, θερμαινόμενη πισίνα με Jacuzzi, περιποίηση προσώπου και σώματος καθώς και club γυμναστικής.
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Λευκάδα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 για Λευκάδα μέσω της γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντίρριου, ακολουθώντας τη διαδρομή που
περνάει από Αμφιλοχία. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο IONIAN BLUE 5* Lux, στη Νικιάνα Λευκάδας, σε
superior δωμάτια με θέα θάλασσα. Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Γύρος νησιού
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Εκδρομική εξόρμηση στο πανέμορφο νησί, για να γνωρίσουμε τα μυστικά του, μέσα από έναν
πανοραμικό γύρο. Πρώτη στάση μας, το κοσμοπολίτικο Νυδρί. Θα ανέβουμε μέχρι τη Βασιλική και θα συνεχίσουμε κατά μήκος
των φημισμένων απόκρημνων ακτών για τα έντονα τιρκουάζ χρώματα των νερών τους, για να θαυμάσουμε από ψηλά το Κάθισμα.
Μέσω Αγίου Νικήτα, θα καταλήξουμε στην γραφική πόλη της Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ
μεταφορά για την Αναστάσιμη λειτουργία. Ακολουθεί στο ξενοδοχείο μας πλούσιο Αναστάσιμο μενού, με παραδοσιακή μαγειρίτσα
και πολλά εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Λευκαδίτικη Πασχαλιά
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Σε εξωτερικό χώρο του ξενοδοχείου (καιρού επιτρέποντος), προσφέρεται μπουφεδάκι
με μεζεδάκια και ούζο, ενώ θα σουβλίζεται ο παραδοσιακός οβελίας. Απολαύστε την Πασχαλινή ατμόσφαιρα, με αποκορύφωμα το
Πασχαλινό εορταστικό τραπέζι, με κάθε λογής παραδοσιακά εδέσματα και φυσικά αρνάκι σούβλας. Τσουγγρίστε κόκκινα αυγά,
ευχηθείτε Χριστός Ανέστη και γλεντήστε. Το απόγευμα θα πάμε για καφέ στο ρομαντικό Νυδρί.
Δευτέρα: Λευκάδα - Σκορπιός (έξοδα ατομικά)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Περίπατος στο Νυδρί όπου χρόνος για την ξεχωριστή κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά), στον μυθικό
Σκορπιό, τη σπηλιά του Παπανικολή, τη Μαδουρή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για να απολαύστε τις ανέσεις του και το εξοχικό
τοπίο. Δείπνο σε μπουφέ.
Τρίτη: Λευκάδα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία ακόμα επίσκεψη στην πόλη της Λευκάδας για περίπατο και σουβενίρ. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα μέσω Ρίο - Αντίρριο.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι

Δίκλινο Superior
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες
329
185
95
175
468

5 μέρες
399
225
120
215
605

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες/3 νύχτες 5 μέρες/4 νύχτες
Δίκλινο Superior
249
299
3ο άτομο
75
100
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
75
100
Μονόκλινο
387
505
Σημείωση: Η 4ήμερη εκδρομή συνδυάζει την 3η και 4η μέρα.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE 5* Lux σε superior δωμάτια
με θέα θάλασσα, στη Νικιάνα Λευκάδας • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και
ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Ελεύθερη χρήση
της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου (Ionian Blue) •
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός /Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ένα ιδιαίτερο νησί,
ένας όμορφος πασχαλινός κόσμος!

ΚΥΘΗΡΑ

IKOS OLIVIA 5*
στη Γερακινή Χαλκιδικής

Best Luxury All-Inclusive Resort in the World!!!
(TripAdvisor’s 2018 Annual Travellers’ Choice Awards)

Στο πολυτελές KYTHEA RESORT 4* Sup.

στην Αγία Πελαγία

Το Kythea Resort 4*Sup. με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του βρίσκεται σε αρμονική συνύπαρξη με
το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου και τονίζεται από το λαμπερό φώς του ήλιου. Οι υψηλές προδιαγραφές
κατασκευής, η φιλική διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού και η απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα το κατατάσσουν
στις κορυφαίες επιλογές διαμονής στο νησί.

Νεάπολη - Καψάλι - Ποταμός - Αβλέμονας
Μεγ.Παρασκευή: Aθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με κατεύθυνση τη Νεάπολη,
περνώντας από Τρίπολη και Σπάρτη, απ όπου και θα
σαλπάρουμε για τα μαγευτικά Κύθηρα. Άφιξη στην Αγία Πελαγία
και στο ξενοδοχείο μας KYTHEA RESORT 4* Sup. Τακτοποίηση
στα άνετα και πολυτελή δωμάτια του. Μπουφέ δείπνο και
παρακολούθηση της συγκλονιστικής περιφοράς του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και σήμερα η μέρα μας ξεκινά
με την επίσκεψη μας στην όμορφη Χώρα, πρωτεύουσα με
το έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το μεσαιωνικό κάστρο
κ.ά. Κατηφορίζοντας θα γνωρίσουμε το φιλόξενο Καψάλι.
Συνεχίζοντας θα κατευθυνθούμε στο Λιβάδι και το Κάτω Λιβάδι
όπου θα δούμε την Παναγία Κοντολετού, το Βυζαντινό Μουσείο,
την εκκλησία της Αναλήψεως και στη θέση Κατούνι την πέτρινη
γέφυρα κτισμένη επί Αγγλοκρατίας το 1822. Έντονες θύμησες
από το παρελθόν και τελειώνουμε με την επίσκεψη μας στον Άγιο
Θεόδωρο προστάτη του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας και Αναστάσιμο

εορταστικό δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά - Ποταμός
Μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε τη γιορτινή μέρα στην Πασχαλινή
ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου. Ψήσιμο οβελία στη σούβλα
με μεζεδάκι και ουζάκι στην πισίνα του ΚΥΤΗΕA RESORT.
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με παραδοσιακά εδέσματα και
γλέντι, χορό, τραγούδι. Το απόγευμα θα κατευθυνθούμε στον
Ποταμό το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, που προσφέρει όμορφα
μέρη για επίσκεψη για περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε
το μοναδικό νησί των Κυθήρων αφού πρώτα επισκεφτούμε
το παραθαλάσσιο χωριό Αβλέμονας με τους μικρούς του
κολπίσκους και το μικρό Ενετικό Κάστρο όπου δημιουργούν ένα
απίστευτα γοητευτικό φυσικό σκηνικό. Επιβίβαση στο πλοίο.
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση:
Στο 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επιπλέον επίσκεψη στον
Μηλοπόταμο - Μητάτα.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας
μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
με ημιδιατροφή καθημερινά,
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία στην οποία συμπεριλαμβάνεται
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο το Αναστάσιμο δείπνο και το
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες
5 μέρες 4 μέρ. / 3 νύχτ. 5 μέρ. / 4 νύχτ.
Αναχ.: 6 Aπριλίου, 4 & 5 μέρες

Δίκλινο Deluxe

345

418

225

278

Δίκλινο Deluxe Family

375

472

255

330

3o άτομο

265

320

145

182

3ο άτομο ως 12 ετών

125

150

Δωρεάν

Δωρεάν

4o άτομο*

220

265

100

125

555

330

415

450
* 4o άτομο μόνο σε Dlx Family.
Μονόκλινο Deluxe

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο KYTHEA RESORT 4* Sup. στην
Αγ. Πελαγία • Μπουφέ πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα την
Κυριακή του Πάσχα με γλέντι, είναι στην θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια •
Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στο Ikos Olivia ο κομψός σχεδιασμός παντρεύεται με τη διακριτική
πολυτέλεια, για να προσφέρουν ένα ζεστό καλωσόρισμα ακόμα και
στον πλέον απαιτητικό επισκέπτη.
Αρχαία ελαιόδεντρα και έλατα που σπέρνουν την ευωδιά τους
δημιουργούν σκιερές και κρυμμένες γωνιές σε όλη την έκταση του
ξενοδοχείου, ενώ το περιποιημένο γρασίδι κυλάει μέχρι τη λευκή
αμμουδιά όπου συναντά τα δροσερά νερά του Αιγαίου.

“INFINITE LIFESTYLE” ALL INCLUSIVE

Μοναδικές παροχές που περιλαμβάνουν, ακόμη και το room
service, αλλά και καταναλώσεις μίνι μπαρ!!!
Δοκιμάστε μοναδικές γευστικές εμπειρίες.
Τα περισσότερα μενού στα τέσσερα a la carte εστιατόρια φέρουν την
υπογραφή chef βραβευμένων με αστέρι Michelin
Στο εστιατόριο Flavors καθημερινά, πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο. (Μεσογειακό
εστιατόριο με μπουφέ).
Στο εστιατόριο Ouzo καθημερινά πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο και σνακ. (Ελληνικό
εστιατόριο a la carte).
Στο εστιατόριο Provence σερβίρεται καθημερινά πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο και
σνακ. (Γαλλικό εστιατόριο a la carte).
Δείπνο στο Fresco. (Ιταλικό εστιατόριο a la carte).
Δείπνο στο Anaya. (Ασιατικό εστιατόριο a la carte).

STYLE & SERVICES
• Μοναδική παραλιακή τοποθεσία. • Υπηρεσία γεύματος, ροφημάτων, ποτών, cocktails και
σνακ στην πισίνα και την παραλία. • Υπηρεσία φροντίδας παιδιών (30΄ δωρεάν / 4 ετών
και πάνω). • Θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα, παιδικές πισίνες, παιδική πισίνα για μωρά,
εσωτερικές πισίνες. • Χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιο. • Πολυτελή προϊόντα ομορφιάς της Anne
Sémonin,σε κάθε δωμάτιο. • Μηχανές Nespresso και τσάι σε κάθε δωμάτιο. • Smart TV σε
όλα τα δωμάτια.
EXPERIENCE
• Αθλητικές & Ψυχαγωγικές δραστηριότητες: Pilates, μαθήματα γιόγκα, διάφορες αθλητικές
δραστηριότητες, γήπεδα τένις, ποδήλατα βουνού, γήπεδο μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, βελάκια, μη
μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ, aqua aerobics, επιτραπέζια παιχνίδια, beach volley, beach
soccer και πολλά άλλα. Καθημερινές ψυχαγωγικές δραστηριότητες με εποπτεία και ομαδικές
δραστηριότητες, όπως μαθήματα ελληνικών χορών, μαθήματα ελληνικής γλώσσας και πολλά
άλλα • Βραδινή ψυχαγωγία: Θεατρικές παραστάσεις και μιούζικαλ, ζωντανές παραστάσεις
στα Ikos Theaters, ψυχαγωγία με ζωντανή μουσική, ταινίες, δραστηριότητες για παιδιά, πάρτι.
• Παιδικές Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες από ειδικούς παιδαγωγούς, σύμφωνα με
τα αυστηρά βρετανικά πρότυπα: Χρήση του Kids Club (ηλικίες από 4 έως 11 ετών) και του
Teenager Club (από 12 έως 17 ετών, την περίοδο υψηλής ζήτησης μόνο).
WELLNESS
• Χρήση του Ikos Spa (Εσωτερική / εξωτερική με τζακούζι στο Ikos Spa (16 ετών και άνω).
• Thermal Suite, που αποτελείται από χαμάμ και σάουνα στο Ikos Spa (16 ετών και άνω). •
Fitness Studio με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και σύγχρονες εγκαταστάσεις καρδιαγγειακής και
αερόβιας άσκησης.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με All Inclusive “Infinite
Lifestyle*” καθημερινά, στo οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα.
4 μέρες/3 νύχτες
5 μέρες/4 νύχτες
Δίκλινο Superior Inland View
225
285
Δίκλινο Superior Sea View
245
312
Δίκλινο Panorama Suite Sea View
259
330
Δίκλινο 1Bedroom Suite Garden View
280
359
3ο άτομο
-50%
-50%
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών*
-50%
-50%
* Μόνο σε Panorama J.Suite Sea View και 1Bedroom Suite Garden View.
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Επιλογές πολυτέλειας… Στη δυτική
ακτή της Σιθωνίας, στη Χαλκιδική!

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η

TΟ PREMIUM ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

S I T H O N I A S PA
Μια όαση ηρεμίας σε 2.275 τμ. σας προσκαλεί,
στο επίπεδο της θαλάσσης του Porto Carras
Sithonia 5 *. Εσωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό
(μόνο για ενήλικες), πισίνα θαλασσοθεραπείας,
σάουνα, ατμόλουτρο, 11 δωμάτια θεραπείας
προσφέρουν τις καλύτερες θεραπείες της εταιρείας
Elemis & Aslavital. Στις εγκαταστάσεις άσκησης
του Κέντρου, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο
σε ενήλικες άνω των 16 ετών ενώ η χρήση της
εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας για τα παιδιά
κάτω των 16 ετών επιτρέπεται μόνον μεταξύ 14:00
και 17:00 παρουσία κηδεμόνα.
Πληροφορίες για όλες τις ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SPA στην Υποδοχή.
14

ΠΡΩΙΝΟ
Μπουφέ αμερικάνικου τύπου: Κρουασάν & Danish, φρεσκοψημένο ψωμί, τοστ, αλλαντικά, ποικιλία τυριών, αυγά μαγειρεμένα
με διάφορους τρόπους, ζεστά πιάτα, παραδοσιακές πίτες, porridge, ποικιλία από γλυκά, φρέσκα φρούτα κ.α. Νερό, χυμοί
φρούτων, καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές, espresso, cappuccino και ποικιλία από τσάι.
ΣΝΑΚ
(11:00 - 13:00 & 15:30 - 17:30) - Self Service: Παραδοσιακές πίτες, σάντουιτς, ποικιλία επιδορπίων,
φρέσκα φρούτα, χυμοί, καφές φίλτρου, espresso και cappuccino.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ & ΒΡΑΔΙΝΟ
Μεσογειακή & Ελληνική Κουζίνα: Μπουφέ Self Service με σαλάτες, ζεστά και κρύα ορεκτικά, κυρίως πιάτα, παραδοσιακά
φαγητά, ποικιλία επιδορπίων, παγωτό και φρέσκα φρούτα. Νερό, αναψυκτικά, χυμοί, κρασί, ούζο, μπύρα.
ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ (18:00 - 21:30) - Ζυμαρικά, σαλάτες και ποικιλία από κρύα και ζεστά πιάτα μαγειρεμένα ειδικά για τους
μικρούς μας φίλους!
ΚIDS CLUB (10:00 - 18:30) - Οργανωμένα προγράμματα και δημιουργικές ομαδικές δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένα για
τις ανάγκες των νεαρών μας φίλων.
Περισσότερα:
Purple Bar (10: 00 - 00:00) - Καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές, espresso και cappuccino, ποικιλία από τσάι, νερό, αναψυκτικά,
κρασί, βαρελίσια μπύρα, ούζο, εγχώρια και εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Ποικιλία από παγωτά.

Διαμονή
SUPERIOR GUESTROOMS - 24 Μονόκλινα (18-26m2),
80 Δίκλινα με διπλό κρεβάτι και 242 Δίκλινα με δύο μονά
κρεβάτια (30-36 m2, έως 3 άτομα), με δυνατότητα για
τρίτο κρεβάτι (καναπέ ή έξτρα κρεβάτι). Πρόσβαση σε
Ασύρματη Σύνδεση Διαδικτύου, Παράθυρα με ηχομόνωση,
Ανεξάρτητος Κλιματισμός, Ιδιωτικό μπαλκόνι με επίπλωση,
με θέα προς το γκολφ ή τη θάλασσα, μοντέρνα εσωτερική
διακόσμηση με ζεστά χρώματα, κομψό Σαλόνι, Δορυφορική

Τηλεόραση, Mini Bar, Μαρμάρινο μπάνιο, Στεγνωτήρας
μαλλιών, Ηλεκτρονική θυρίδα ασφαλείας (Safe).
JUNIOR SUITES - 40 όμορφα διαμορφωμένες σουίτες
(29-31m2, έως 3 άτομα σε καναπέ κρεβάτι) με Σαλόνι
(διαχωριστικό με περσίδες σε 30 σουίτες).
FAMILY ROOMS - 62 όμορφα διαμορφωμένες σουίτες
(34-38m2, έως 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε καναπέ κρεβάτι),
Σαλόνι με διαχωριστικές περσίδες.

Αθλήματα & Δραστηριότητες: Γυμναστήριο, Εσωτερική πισίνα, Σάουνα, Χαμάμ
(Ελεύθερη πρόσβαση σε ενηλίκους και παιδιά άνω των 16 ετών),
Μπάσκετ, Beach Volley, Πινγκ Πονγκ, Περιπατητικές και Ποδηλατικές διαδρομές.
Golf (1 ώρα δωρεάν χρήσης Golf driving range ανά άτομο ανά διαμονή).
Τένις (1 ώρα δωρεάν χρήση γηπέδου τένις ανά δωμάτιο / ανά διαμονή, κατόπιν κράτησης και διαθεσιμότητας).
Δωρεάν καθημερινά, βόλτα με το τρενάκι μέσα στο Συγκρότημα Πόρτο Καρράς.
Σημειώσεις: Μετά τις 00:00 τα ποτά χρεώνονται σύμφωνα με τους υπάρχοντες τιμοκαταλόγους - Η παραγγελία καφέ από το μπαρ
είναι με χρέωση - Κατά την άφιξη προσφέρονται 2 μπουκάλια νερό στο Mini Bar σε κάθε δωμάτιο ανά διαμονή.

Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο των αρνιών.
Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει μπουφές με ουζομεζέδες και μουσική.
Πασχαλινό Γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας), με παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα
σε μπουφέ, με ζωντανή μουσική, χορό & διασκέδαση!

Με PREMIUM ALL INCLUSIVE στο

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

PORTO CARRAS SITHONIA 5* Deluxe

...Πασχαλιά στην καταπράσινη ΣΙΘΩΝΙΑ
Πολύγυρος - Αρναία - Άλσος Αριστοτέλους - Άθως - Ουρανούπολη - Κασσάνδρα - Σιθωνία
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική
Αναχώρηση (07:00) από Σύνταγμα για Τέμπη, περιφερειακά
της Θεσσαλονίκης και από εκεί για τη μαγευτική Χαλκιδική.
Άφιξη και τακτοποίηση αργά το απόγευμα στο SITHONIA
PORTO CARRAS 5*. All Inclusive παροχές και το βράδυ
πλούσιο νηστίσιμο δείπνο. Αργότερα παρακολούθηση της
Ακολουθίας του Επιταφίου στο γραφικό χωριό του Νέου
Μαρμαρά.
Μεγ. Σάββατο: Πολύγυρος - Αρναία - Άλσος Αριστοτέλους
- Άθως - Ουρανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε για μία υπέροχη
ορεινή διαδρομή στην καταπράσινη φύση του Χολομώντα
μέσω Πολυγύρου. Στάση στην Αρναία που θεωρείται ένας
από τους πιο αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς της
χώρας χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού ως
“Ιστορικός Τόπος”. Ο οικισμός είναι παλαιός, με νοσταλγικά
καλντερίμια και πλακόστρωτα. Συνεχίζουμε για τη γενέτειρα
του Αριστοτέλη, τα Στάγειρα όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία
να επισκεφτούμε το Άλσος Αριστοτέλους. Πρόκειται για
έναν χώρο εξοπλισμένο με διαδραστικά όργανα (ηλιακό
ρολόι, πυξίδα, φακός, εκκρεμές, υδροστρόβιλος κ.ά.) που
αναφέρονται στο σύγγραμμα του μεγάλου Δασκάλου “Τα
Φυσικά” και στα οποία βρίσκουν εφαρμογή αρκετά φυσικά
φαινόμενα και νόμοι. Καταλήγουμε στην Ουρανούπολη,
πανέμορφο ψαροχώρι στο κατώφλι του Άθω. Περιήγηση και
για όσους επιθυμούν (καιρού επιτρέποντος) mini κρουαζιέρα
στην Αθωνική Πολιτεία, με τα φημισμένα Μοναστήρια
(Βατοπεδίου, Εσφιγμένου, Ρωσσικού κ.α.) Επιστροφή το
απόγευμα μέσω της θαυμάσιας παραλιακής διαδρομής. All
Inclusive παροχές. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε την
λαμπάδα σας και ένα cocktail πριν παρακολουθήσουμε την
Αναστάσιμη λειτουργία. Ακολουθεί πλούσιο Αναστάσιμο
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικο γλέντι!
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα και εορταστική
ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο μας. Χαλαρώστε στις πολυτελείς
ανέσεις που μας προσφέρει, γευτείτε τους προμεσημβρινούς
μπουφέδες με ουζάκι και μεζεδάκια καθώς θα ψήνεται

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ALL INCLUSIVE καθημερινά στο
ξενοδοχείο στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

ο παραδοσιακός οβελίας. Το Πασχαλινό γεύμα θα είναι
στρωμένο με πλούσια παραδοσιακά εδέσματα και θα
συνοδεύεται από μουσική, χορό, τραγούδι και γλέντι ως αργά!
All Inclusive παροχές στη διάθεση σας καθ’όλη τη διάρκεια Δίκλινο θέα γκολφ (2 - 3 άτ.)
της ημέρας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ. Αργότερα απολαύστε Δίκλινο θέα θάλασσα (2-3 άτ.)
JUNIOR SUITE πλάγια θέα θάλ. (2 - 4 άτ.)
το ποτό σας στο μπαρ ή στις βεράντες του ξενοδοχείου.
Family θέα γκολφ (2 - 4 άτ.)
Family πλάγια θέα θάλ. (2 - 4 άτ.)
Family θέα θάλ. (2 - 4 άτ.)
3o άτομο
3o άτομο έως 12 ετών
3o & 4o άτ. έως 12 ετ. Junior & Family
3o άτομο 13 - 17 ετών
3o & 4o άτ 13 - 17 ετών Junior & Family
Μονόκλινο θέα γκόλφ

4 μέρες

5 μέρες

293
317
350
355
362
369
298
95
95
252
288
395

368
399
443
448
456
469
378
120
120
313
355
495

Δευτέρα: Κασσάνδρα και Σιθωνία
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Εκδρομή στην πανέμορφη
χερσόνησο της Κασσάνδρας. Καλλιθέα, Κασσάνδρεια,
Ν.Σκιώνη, Χανιώτη κ.α. Περίπατος στην Άφυτο με την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκπληκτική θέα. Μέσω
της διώρυγας της Ποτίδαιας θα συνεχίσουμε για μία
πανοραμική διαδρομή στην καταπράσινη Σιθωνία. Πέρασμα
στις ανατολικές ακτές με τον Αρμενιστή που θα δούμε από
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με
ALL INCLUSIVE καθημερινά στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το
ψηλά και τη Σάρτη να ξεχωρίζουν για τη γαλήνια ομορφιά
Αναστάσιμο δείπνο και το πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
τους. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο, All Inclusive παροχές,
4μέρ/3 νύχτ. 5μέρ/4 νύχτ.
ξεκούραση και αποχαιρετιστήριο δείπνο μπουφέ με εκλεκτά Δίκλινο θέα γκολφ Promo* (2-3 άτ.)
209
269
εδέσματα και σπεσιαλιτέ.
Δίκλινο θέα γκολφ (2-3 άτ.)
219
279
Τρίτη: Σπήλαιο Πετραλώνων - Σουρωτή (Άγιος Παΐσιος) Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αφήνοντας πίσω μας τη
μαγευτική Χαλκιδική, οδεύουμε για το περίφημο σπήλαιο
των Πετραλώνων (έξοδα ατομικά) όπου το 1960 βρέθηκαν
παλαιολιθικά εργαλεία και το απολιθωμένο κρανίο του όπως
φαίνεται παλαιότερου ανθρώπου που έζησε στην Ευρώπη.
Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα στον
τάφο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται εντός της Μονής, δίπλα
στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ. Άφιξη
το βράδυ με τις καλύτερες αναμνήσεις.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται ο γύρος
της Κασσάνδρας - Σιθωνίας.

Δίκλινο θέα θάλασσα (2-3 άτ.)
245
JUNIOR SUITE πλάγια θέα θάλ. (2-4 άτ.)
279
Family θέα γκολφ (2-4 άτομα)
289
Family πλάγια θέα θάλασσα (2-4 άτ.)
299
Family θέα θάλασσα (2-4 άτ.)
309
3o άτομο
-20%
3o άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
3o & 4o άτ. έως 12 ετών Junior & Family Δωρεάν
3o άτομο 13 - 17 ετών
-25%
3o & 4o άτ 13 - 17 ετών Junior & Family
-25%
Μονόκλινο θέα γκόλφ
339
* Η Promo τιμή αφορά περιορισμένο αριθμό δωματίων.

305
349
359
369
379
-20%
Δωρεάν
Δωρεάν
-25%
-25%
419

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο SITHONIA PORTO CARRAS 5* Lux. • Υπερπλήρης διατροφή καθημερινά
(All Inclusive από πλούσια μπουφέ, απεριόριστα ποτά αλκοολούχα και μη, καφέδες,
χυμοί, σνακς κλπ καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας σε απεριόριστη κατανάλωση) εντός
των χώρων του ξενοδοχείου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Τα φαγητά αρχίζουν
με δείπνο και τελειώνουν με πρόγευμα μπουφέ • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό
γεύμα, με εορταστικό πρόγραμμα ως περιγραφή • Λαμπάδα για την Ανάσταση • ΑρχηγόςΣυνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως
75 ετών • Φ.Π.Α.
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Πασχαλιά στη Χαλκιδική

καΛλιθεα - χαλκιδικη

THEOPHANO IMPERIAL PALACE

ATHOS PALACE

& κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος
Το Theophano Imperial Palace είναι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χαλκιδική. Το υπερπολυτελές θέρετρο βρίσκεται σε προνομιακή θέση, στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Διαθέτει
μοναδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις και μοντέρνες υπηρεσίες, που εξασφαλίζουν στους επισκέπτες άνετη, ξεκούραστη και ευχάριστη διαμονή, με απόλυτη προστασία της ιδιωτικότητας,
σεβασμό στις ανάγκες τους και με τα υψηλότερα στάνταρντ αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας.
Το επιβλητικό και φιλόξενο Athos Palace βρίσκεται στη χερσόνησο της Κασσάνδρας μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο. Πολύ κοντά στο χωριό Καλλιθέα, μπροστά σε μια πανέμορφη αμμώδη
παραλία με κρυστάλλινα νερά, προσφέρει την επιλογή της απεριόριστης θέας στη θάλασσα καθώς και την χαλαρωτική θέα στις γύρω καταπράσινες πλαγιές. Διαθέτει άρτιες υποδομές και
εγκαταστάσεις, θερμή ελληνική φιλοξενία, πολυετή εμπειρία, μοντέρνες παροχές και ανέσεις.

Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική
Αναχώρηση 07:00 από Σύνταγμα για Τέμπη, περιφερειακά
της Θεσσαλονίκης και από εκεί για τη μαγευτική Χαλκιδική.
Άφιξη και τακτοποίηση το απόγευμα στο ξενοδοχείο ATHOS
PALACE 4* ή στο THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5* στην
Καλλιθέα. Μπουφέ δείπνο με αρτύσιμα και νηστίσιμα και
παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Πολύγυρος - Αρναία - Άλσος Αριστοτέλους
- Άθως - Ουρανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η υπέροχη εκδρομική μας
εμπειρία ξεκινά με ορεινή διαδρομή στην καταπράσινη φύση
του Χολομώντα μέσω Πολυγύρου. Στάση στην Αρναία, έναν
από τους πιο αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας
μας. Παλαιός, με νοσταλγικά καλντερίμια και πλακόστρωτα.
Συνεχίζουμε για τη γενέτειρα του Αριστοτέλη, τα Στάγειρα
όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτούμε το Άλσος
Αριστοτέλους. Πρόκειται για έναν χώρο εξοπλισμένο με
διαδραστικά όργανα (ηλιακό ρολόι, πυξίδα, φακός, εκκρεμές,
υδροστρόβιλος κ.ά.) που αναφέρονται στο σύγγραμμα του
μεγάλου Δασκάλου “Τα Φυσικά” και στα οποία βρίσκουν
εφαρμογή αρκετά φυσικά φαινόμενα και νόμοι. Καταλήγουμε
στην Ουρανούπολη, πανέμορφο ψαροχώρι στο κατώφλι
Αναχ.: 6 Απρ., 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο
& το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Για κρατήσεις
από 19/3

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή, καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Για κρατήσεις
Για κρατήσεις
έως 18/3
από 19/3
/ 5 μέρες / 4μέρες / 5 μέρες /
4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 34μέρες
νύχτες 4 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες
Δίκλινο Deluxe
165
219
258 315 274 335
199
182
Δίκλινο Deluxe Σουίτα
224
322
315 405 338 436
292
248
3ο άτ. σε Deluxe Σουίτα
160
226
249 315 265 335
205
170
3ο άτ. ως 6 ετ. σε Deluxe
95 120 95 120 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτ. ως 11 ετ. σε Deluxe Σουίτα 95
120 95 120 Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 11 ετ. σε Deluxe Σουίτα 218 276 230 293
129
169
140
185
Μονόκλινο Deluxe
329 400 355 429
235
285
260
315
Οι ανωτέρω τιμές για κρατήσεις έως 18/3 είναι ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο με προκαταβολή 50%.
THEOPHANO IMPERIAL

Για κρατήσεις
έως 18/3

του Άθω. Περιήγηση και για όσους επιθυμούν (καιρού
επιτρέποντος) mini κρουαζιέρα στην Αθωνική Πολιτεία, με τα
φημισμένα Μοναστήρια (Βατοπεδίου, Εσφιγμένου, Ρωσσικού
κ.α.) Επιστροφή το απόγευμα μέσω της θαυμάσιας παραλιακής
διαδρομής. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε την λαμπάδα σας
πριν παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία στην
εκκλησία του ξενοδοχείου. Ακολουθεί πλούσιο Αναστάσιμο
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα πολλά εδέσματα και
ζωντανή μουσική!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικο γλέντι!
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα και γύρω από την πισίνα
του ξενοδοχείου θα ψήνονται αρνιά και θα προσφέρεται ούζο με
μεζέδες. Θα ακολουθήσει το εορταστικό γεύμα με παραδοσιακό
κοκορέτσι και αρνί, ζωντανή δημοτική μουσική και χορευτικό
συγκρότημα. Όπως όλες τις μέρες, Έλληνες παιδαγωγοί θα
φροντίσουν για την ψυχαγωγία των μικρών φίλων μας με ειδικό
πρόγραμμα όπως κυνήγι θησαυρού, παιδική ντίσκο, προβολή
παιδικών ταινιών και πολλά άλλα.
Δευτέρα: Σιθωνία και Κασσάνδρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αρχίζουμε με περίπατο στην
Άφυτο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκπληκτική
θέα. Μέσω της διώρυγας της Ποτίδαιας κατευθυνόμαστε

στην καταπράσινη Σιθωνία. Πέρασμα στις ανατολικές ακτές
με τον Αρμενιστή που θα δούμε από ψηλά και τη Σάρτη να
ξεχωρίζουν για τη γαλήνια ομορφιά τους. Επιστρέφουμε στην
πανέμορφη χερσόνησο της Κασσάνδρας για να συνεχίσουμε
την πανοραμική μας διαδρομή. Καλλιθέα, Κασσάνδρεια,
Ν.Σκιώνη, Χανιώτη κ.α. Το βράδυ αποχαιρετιστήριο δείπνο
μπουφέ με εκλεκτά εδέσματα και σπεσιαλιτέ.
Τρίτη: Σπήλαιο Πετραλώνων - Σουρωτή (Άγιος Παΐσιος)
- Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αφήνοντας πίσω μας τη
μαγευτική Χαλκιδική, οδεύουμε για το περίφημο σπήλαιο
των Πετραλώνων (έξοδα ατομικά) όπου το 1960 βρέθηκαν
παλαιολιθικά εργαλεία και το απολιθωμένο κρανίο του όπως
φαίνεται παλαιότερου ανθρώπου που έζησε στην Ευρώπη.
Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα στον τάφο
του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται εντός της Μονής, δίπλα στο
ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται ο γύρος
Σιθωνίας (της Κασσάνδρας πραγματοποιείται το απόγευμα
της Κυριακής).

Αναχ.: 6 Απρ., 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Για κρατήσεις
Για κρατήσεις
έως 18/3
από 19/3
/
5 μέρες /
4μέρες /
5 μέρες /
4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 34μέρες
νύχτες
4 νύχτες
3 νύχτες
4 νύχτες
Δίκλινο θέα βουνό
136
182
229
279
244
295
165
149
Δίκλινο θέα θάλασσα 239
145
194
290
255
310
176
160
3ο άτομο θέα βουνό
99
133
192
225
205
243
121
109
3ο άτομο θέα θάλασσα 199
105
142
234
212
252
129
115
3ο άτομο ως 11 ετ.
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
95
120
95
120
4ο άτομο ως 11 ετ.
165
205
175
220
70
90
77
99
Μονόκλινο θέα βουνό 282
350
300
367
189
235
208
259
Οι ανωτέρω τιμές για κρατήσεις έως 18/3 είναι ειδική προσφορά και ισχύουν μόνο με προκαταβολή 50%.
Athos Palace

Για κρατήσεις
έως 18/3

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή, καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Για κρατήσεις
από 19/3

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ATHOS PALACE 4* ή στο THEOPHANO IMPERIAL PALACE 5* στην Καλλιθέα • Πρωϊνό μπουφέ και ένα κύριο
γεύμα ή δείπνο μπουφέ (ημιδιατροφή) καθημερινά • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα, στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Ζωντανή μουσική στο Αναστάσιμο δείπνο και στο Πασχαλινό γλέντι
• Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός- Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΣΑΝΗ - χαλκιδικη

SANI BEACH 5* DELUXE

Μοναδική εμπειρία διαμονής στο
ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ (2017) και αναβαθμισμένο SANI BEACH 5* Deluxe

Πασχαλιά στη Χαλκιδική... ντυμένη με Βυζαντινή πορφύρα!
Το Sani Beach βρίσκεται σε μία από τις πιο ειδυλλιακές τοποθεσίες της Ελλάδας, στο Aκρωτήρι της Σάνης. Με συγκλονιστική θέα στο Αιγαίο και τον Όλυμπο, ο φιλοξενούμενος στο Sani Beach θα
απολαύσει τα 7 χλμ της καταγάλανης παραλίας με τη λευκή αμμουδιά, την αξεπέραστη φύση με τα πεύκα σε απόσταση αναπνοής από τη θάλασσα, ένα συναρπαστικό spa, όμορφα εστιατόρια όπως
The Veranda με μεσογειακές και ελληνικές γεύσεις και το lounge Ammos δίπλα στην παραλία, πληθώρα σπορ και ανεπανάληπτη διασκέδαση μα πάνω από όλα, άψογες υπηρεσίες και ποιότητα
ζωής. Πλήρως ανακαινισμένο, με νέα εστιατόρια προσφέρουν μοναδικές υπηρεσίες στους φιλοξενούμενους.
Διαθέτει 392 δωμάτια , δίκλινα δωμάτια και junior suites έως και one ή two bedroom family suites διακοσμημένα με τη σύγχρονη αισθητική της εποχής και προσφέρουν συναρπαστική θέα στο Αιγαίο,
στον Όλυμπο, στις πισίνες ή στους κήπους. Κάθε δωμάτιο έχει δικό του μπαλκόνι ή βεράντα και κήπο, μπάνιο με μπανιέρα ή και ντους. Αέρινο και φωτεινό, κάθε δωμάτιο του Sani Beach διαθέτει ότι
χρειάζεστε για να είναι οι διακοπές σας όσο το δυνατόν πιο άνετες, υπολογίζοντας και την λεπτομέρεια: από τις ανέσεις των flat screen TV, minibar και air-condition έως την χαλαρωτική ατμόσφαιρα.

Πολύγυρος - Αρναία - Άλσος Αριστοτέλους - Άθως - Ουρανούπολη - Κασσάνδρα - Σιθωνία
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική
Αναχώρηση 07:00 από Σύνταγμα για Τέμπη, περιφερειακά
της Θεσσαλονίκης και από εκεί για τη μαγευτική Χαλκιδική.
Άφιξη και τακτοποίηση το απόγευμα στο πλήρως
ανακαινισμένο SANI BEACH 5* Deluxe στην εντυπωσιακή
υπερπολυτελή ξενοδοχειακή mini πολιτεία του Sani Resort.
Πλούσιο μπουφέ δείπνο με αρτύσιμα και νηστίσιμα.
Αργότερα παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Πολύγυρος - Αρναία - Άλσος
Αριστοτέλους - Άθως - Ουρανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε για μία υπέροχη ορεινή
διαδρομή στην καταπράσινη φύση του Χολομώντα μέσω
Πολυγύρου. Στάση στην Αρναία που θεωρείται ένας από
τους πιο αξιόλογους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας
μας και χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού ως
“Ιστορικός Τόπος”. Ο οικισμός είναι παλαιός, με νοσταλγικά
καλντερίμια και πλακόστρωτα. Συνεχίζουμε για τη γενέτειρα
του Αριστοτέλη, τα Στάγειρα όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία
να επισκεφτούμε το Άλσος Αριστοτέλους. Πρόκειται για
έναν χώρο εξοπλισμένο με διαδραστικά όργανα (ηλιακό
ρολόι, πυξίδα, φακός, εκκρεμές, υδροστρόβιλος κ.ά.) που
αναφέρονται στο σύγγραμμα του μεγάλου Δασκάλου “Τα
Φυσικά” και στα οποία βρίσκουν εφαρμογή αρκετά φυσικά
φαινόμενα και νόμοι. Καταλήγουμε στην Ουρανούπολη,
πανέμορφο ψαροχώρι στο κατώφλι του Άθω. Περιήγηση
και για όσους επιθυμούν (καιρού επιτρέποντος) mini
κρουαζιέρα στην Αθωνική Πολιτεία, με τα φημισμένα
Μοναστήρια (Βατοπεδίου, Εσφιγμένου, Ρωσσικού κ.α.)
Επιστροφή το απόγευμα μέσω της θαυμάσιας παραλιακής
διαδρομής. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε την λαμπάδα
σας πριν παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία.
Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα και πολλά πλούσια άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικο γλέντι!
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα και εορταστική
ατμόσφαιρα στο ξενοδοχείο μας. Χαλαρώστε στις
πολυτελείς ανέσεις που προσφέρει, τους απίστευτους

χώρους, τη Μαρίνα, τα Spa. Γευτείτε τους προμεσημβρινούς
μπουφέδες με ουζάκι και μεζεδάκια καθώς θα ψήνεται
ο παραδοσιακός οβελίας. Το Πασχαλινό γεύμα θα είναι
στρωμένο με πλούσια παραδοσιακά εδέσματα και θα
συνοδεύεται από μουσική, χορό, τραγούδι και γλέντι ως
αργά! Το βράδυ δείπνο μπουφέ. Αργότερα απολαύστε το
ποτό σας στο μπαρ ή στις βεράντες του ξενοδοχείου.
Δευτέρα: Σιθωνία και Κασσάνδρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αρχίζουμε με περίπατο στην
Άφυτο με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκπληκτική
θέα. Μέσω της διώρυγας της Ποτίδαιας κατευθυνόμαστε
στην καταπράσινη Σιθωνία. Πέρασμα στις ανατολικές ακτές
με τον Αρμενιστή που θα δούμε από ψηλά και τη Σάρτη να
ξεχωρίζουν για τη γαλήνια ομορφιά τους. Επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο για μπουφέ γεύμα και θα συνεχίσουμε την
πανοραμική διαδρομή στην πανέμορφη χερσόνησο της
Κασσάνδρας. Καλλιθέα, Κασσάνδρεια, Ν.Σκιώνη, Χανιώτη
κ.α. Το βράδυ αποχαιρετιστήριο δείπνο μπουφέ με εκλεκτά
εδέσματα και σπεσιαλιτέ.
Τρίτη: Σπήλαιο Πετραλώνων - Σουρωτή (Άγιος Παΐσιος)
- Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αφήνοντας πίσω μας τη
μαγευτική Χαλκιδική, οδεύουμε για το περίφημο σπήλαιο
των Πετραλώνων (έξοδα ατομικά) όπου το 1960 βρέθηκαν
παλαιολιθικά εργαλεία και το απολιθωμένο κρανίο του
όπως φαίνεται παλαιότερου ανθρώπου που έζησε στην
Ευρώπη. Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη
του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα
στον τάφο του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται εντός της
Μονής, δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα
και καφέ. Άφιξη το βράδυ με τις καλύτερες αναμνήσεις.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται ο
γύρος Σιθωνίας (της Κασσάνδρας πραγματοποιείται το
απόγευμα της Κυριακής).

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν ημιδιατροφή καθημερινά &
Πλήρη Διατροφή την Κυριακή του Πάσχα, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό
γεύμα. Στο 5ήμερο Πλήρης Διατροφή & την Δευτέρα του Πάσχα.

Δίκλινο Eco *
Δίκλινο Θέα κήπος
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Family Θέα Θάλασσα *
3ο άτομο σε Family Θέα Θάλασσα
3ο άτ. & 4o άτ. ως 12 ετ. σε Family Θέα Θάλ.
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

4 μέρες

5 μέρες

257
265
298
399
185
95
460

325
338
382
525
235
139
595

* Περιoρισμένος αριθμός δωματίων.
Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
Πλήρη Διατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα.

4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ.
Δίκλινο Eco *
Δίκλινο Θέα κήπος
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Family Θέα Θάλασσα *
3ο άτομο σε Family Θέα Θάλασσα
3ο άτ. & 4o άτ. ως 12 ετ. σε Family Θέα Θάλ.
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

167
177
215
329
85
Δωρεάν
355

222
236
285
430
115
Δωρεάν
470

* Περιoρισμένος αριθμός δωματίων.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή πλήρως ανακαινισμένο SANI BEACH 5* Deluxe
στην εντυπωσιακή υπερπολυτελή ξενοδοχειακή mini πολιτεία του Sani
Resort • Ημιδιατροφή καθημερινά. ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ την Κυριακή
του Πάσχα για όλους και ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και τη Δευτέρα για το
5ήμερο πρόγραμμα • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα, με
εορταστικό πρόγραμμα ως περιγραφή στη θέση των αντίστοιχων φαγητών
της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός-Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
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ΕΛΟΥΝΤΑ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

& στο “ΝΗΣΙ”...πολυτέλεια & παράδοση!

ADULTS
ONLY 16+

Στο πολυτελέστατο AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* στην Ελούντα.
ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ - ΣΗΤΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟΣ

Το Aquila Elounda Village βρίσκεται σε μια ιδιωτική, αμμώδη παραλία με θέα στον κόλπο του Μιραμπέλλο και διαθέτει βραβευμένη κουζίνα, ένα σπα, ένα γήπεδο τένις και 5 εξωτερικές πισίνες.
Προσφέρει καταλύματα με θέα στη θάλασσα και τον κήπο ή με ιδιωτική πισίνα, ανάμεσα σε καταπράσινους κήπους. Η ελληνική ταβέρνα Symposium διαθέτει γνήσιες ελληνικές και κρητικές
σπεσιαλιτέ. Παρέχεται δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου, καθώς και δωρεάν ξαπλώστρες, ομπρέλες και ντους. Το σπα διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα και 6 αίθουσες περιποιήσεων,
όπως καμπίνα χρωματοθεραπείας και σουίτες με αγιουβερδικές θεραπείες. Το Aquila Elounda Village απέχει 7 χλμ. από τον Άγιο Νικόλαο και μόλις 3χλμ. από το ψαροχώρι της Ελούντας. Το νησί
της Σπιναλόγκα βρίσκεται απέναντι από την Ελούντα και έχει το περίφημο βενετσιάνικο φρούριο.
Μεγ.Πέμπτη: Πειραιάς - Ηράκλειο - Ελούντα (για το πλοίο)
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά για όσους επιλέξουν το
πλοίο για την μετάβαση τους. Απόπλους 11 πμ και άφιξη στο
λιμάνι του Ηρακλείου 18:00. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
υπερπολυτελές AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* Deluxe στην
Ελούντα. Ένα καλάθι με φρούτα και ένα μπουκάλι κρασί σας
περιμένουν στο δωμάτιο σας! Μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα και
μη εδέσματα.
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ηράκλειο - Ελούντα (για το
αεροπλάνο) / Οροπέδιο Λασιθίου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο το πρωί και πτήση για
Ηράκλειο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και άμεση
αναχώρηση για το Όρος Δίκτη. Μπροστά μας αντικρίζουμε
μια πανέμορφη και εύφορη έκταση, γεμάτη καρυδιές, μηλιές
και σπάνια βλάστηση. Γραφικά χωριουδάκια, εκκλησίες,
μοναστήρια που κυριολεκτικά περικυκλώνουν το Οροπέδιο
του Λασιθίου. Συνεχίζουμε για τον γραφικό Άγιο Νικόλαο.
Ψαροταβέρνες και καφετέριες στο λιμανάκι του και ένα πλήθος
κόσμου στους δρόμους του, απολαμβάνοντας τη γραφικότητά
του. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και
παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Σητεία - Μονή Τοπλού - Βάι
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την Σητεία την πατρίδα
του Βιτσέντζου Κορνάρου και του Ερωτόκριτου. Χτισμένη
αμφιθεατρικά, στον μυχό του ομώνυμου Κόλπου με το
Βενετσιάνικο φρούριο του Καζαρμά και τα ερείπια του μινωικού
πολιτισμού. Σήμερα διατηρεί την παράδοση της ενώ ταυτόχρονα
εκσυγχρονίζεται. Λίγο έξω από την Σητεία βρίσκεται η Μονή
Τοπλού μια από τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες Μονές της

Κρήτης, με το χαρακτηριστικό κωδωνοστάσιο. Συνεχίζουμε για
το φοινικόδασος του Βάι, το λεγόμενο “Αισθητικό Δάσος”, μια
καταπράσινη όαση με χιλιάδες φοίνικες που καταλήγουν στην
πανέμορφη αμμουδιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας. Αναστάσιμο
δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα, μέλι, ρακί και πολλά
άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Κρητική Πασχαλιά - Προαιρετική εκδρομή
στην Σπιναλόγκα
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μπουφέ πρόγευμα και χαρείτε τις ανέσεις
του πολυτελούς ξενοδοχείου μας. Πασχαλινές εκπλήξεις με
αρνιά, κοκορέτσια και ατελείωτους μπουφέδες. Ορχήστρα με
ζωντανή μουσική κατά τη διάρκεια του Πασχαλινού γεύματος.
Οι πολυτελείς εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μας, είναι στη
διάθεσή σας όλη την ημέρα. Το απογευματάκι σας προτείνουμε
μια μοναδική επίσκεψη στο νησί της Σπιναλόγκα, όπου
γυρίστηκε η μοναδική σειρά “Το Νησί”, με καραβάκι και ξεναγό
από το λιμάνι της Πλάκας (έξοδα ατομικά).
Δευτέρα: Κνωσός - Αρχάνες - Ηράκλειο - Αθήνα (πτήση) ή
Πειραιάς (πλοίο)
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, το κέντρο του Μινωικού
πολιτισμού. Συνεχίζουμε για καφέ στο παραδοσιακό χωριό
Αρχάνες και για περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου. Θα
δούμε τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη στον προμαχώνα
Μαρτινέγκο, την παραλιακή με το ενετικό κάστρο, την κρήνη
του Μοροζίνι κ.α. Αργότερα, μεταφορά στο λιμάνι για απόπλου
για Πειραιά ή στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής
μας στην Αθήνα.

6-9 Απριλίου 2018, 4 μέρες με OLYMPIC AIR
6/4 Αθήνα - Ηράκλειο 06:50 - 07:40
9/4 Ηράκλειο - Αθήνα 20:30 - 21:20
5-9 Απριλίου 2018, 5 μέρες με MINOAN LINES
5/4 Πειραιάς - Ηράκλειο 11:00 - 18:00 (KNOSSOS PALACE)
9/4 Ηράκλειο - Πειραιάς 21:30 - 06:00 (FAISTOS PALACE)
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι

Δίκλινο Bgl GV
Δίκλινο Bgl SV
Δίκλινο Sup KK SV
3ο άτομο άνω των 16 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες αεροπορικώς 5 μέρες Με Πλοίο
6 - 9/4
5 - 9/4
369
425
387
449
414
485
342
388
465
552

Φόροι αεροδρομίου € 78
Επιβάρυνση κατ'άτομο για καμπίνα 2κλινη εσωτερική € 20. Για 2κλινη εξωτερική € 25

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εισιτήρια, μεταφορές,
εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες / 4 νύχτες
Δίκλινο Bgl GV
Δίκλινο Bgl SV
Δίκλινο Sup KK SV
3ο άτομο άνω των 16 ετών
Μονόκλινο
Bungalow Suite SV *

209
228
254
182
305
693

272
298
334
239
399
920

* Συνολική τιμή δωματίου για 3 ή 4 νύχτες έως 4 άτομα (άνω των 16 ετών).

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πειραιά-Ηράκλειο σε οικονομική θέση με
MINOAN LINES και Ηράκλειο-Πειραιάς σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες ή
αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ηράκλειο-Αθήνα οικονομικής θέσης με OLYMPIC AIR
• Διαμονή στο ξενοδοχείο AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* Deluxe στην Ελούντα •
Mπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα είναι στη θέση της ημιδιατροφής της αντίστοιχης μέρας •
Εκδρομές, μεταφορές όπως αναφέρονται στο ανωτέρω πρόγραμμα • Αρχηγός - Συνοδός •
Πασχαλινό cocktail, τσουρέκι και κόκκινα αυγά • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ελεύθερη
είσοδος στο γυμναστήριο και στην σάουνα • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Μεγάλος γύρος

ADULTS
ONLY 16+

ΚΡΗΤΗΣ

στα υπερπολυτελή AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5* στην Ελούντα
& Asterion Hotel Suites & Spa 5* στα Χανιά (Πλατανιάς)
ΚΝΩΣΣΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΣΗΤΕΙΑ - ΕΛΟΥΝΤΑ - ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ - ΒΑΙ - ΑΡΚΑΔΙ - ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ - ΧΑΝΙΑ

Μεγ. Πέμπτη: Αθήνα - Ηράκλειο - Ελούντα, για το αεροπορικό
ή Πειραιάς - Ηράκλειο - Ελούντα, για το πλοίο
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά για όσους επιλέξουν το
πλοίο και συγκέντρωση στο αεροδρόμιο για όσους επιλέξουν
το αεροπλάνο για την μετάβαση τους. Άφιξη στο λιμάνι ή
αεροδρόμιο του Ηρακλείου μεταφορά και τακτοποίηση στο
πολυτελές ξενοδοχείο μας ELOUNDA VILLAGE 5* Deluxe στην
Ελούντα. Μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα.
Μεγ. Παρασκευή: Οροπέδιο Λασιθίου - Σπιναλόγκα
Πλούσιο πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στο Όρος Δίκτη.
Μπροστά μας αντικρίζουμε μια πανέμορφη και εύφορη έκταση,
γεμάτη καρυδιές, μηλιές, ανεμόμυλους και σπάνια βλάστηση.
Γραφικά χωριουδάκια, εκκλησίες, μοναστήρια που κυριολεκτικά
περικυκλώνουν το Οροπέδιο του Λασιθίου. Όλη η Κρητική Γη σε
αρμονία. Εδώ, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε ο Δίας στο
Δίκταιον Άντρον. Επίσκεψη στο σπήλαιο και συνεχίζουμε για
τον ειδυλλιακό Αγ.Νικόλαο όπου χρόνος για γεύμα. Επόμενος
σταθμός μας η Σπιναλόγκα, απέναντι από την Ελούντα, όπου θα
περάσουμε με πλοιάριο (έξοδα ατομικά). Είναι αναμφισβήτητα
ένα από τα πιο όμορφα και αξιόλογα σημεία της Κρήτης.
Περιήγηση στο κάστρο και τα παλιά σπιτάκια και επιστρέφουμε
νωρίς το απόγευμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και
παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Σητεία - Μονή Τοπλού - Βάι
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την Σητεία την πατρίδα
του Βιτσέντζου Κορνάρου και του Ερωτόκριτου. Χτισμένη
αμφιθεατρικά, στον μυχό του ομώνυμου Κόλπου με το
Βενετσιάνικο φρούριο του Καζαρμά και τα ερείπια του μινωικού
πολιτισμού. Σήμερα διατηρεί την παράδοση της ενώ ταυτόχρονα
εκσυγχρονίζεται. Λίγο έξω από την Σητεία βρίσκεται η Μονή
Τοπλού μια από τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες Μονές της
Κρήτης, με το χαρακτηριστικό κωδωνοστάσιο. Συνεχίζουμε για
το φοινικόδασος του Βάι, το λεγόμενο “Αισθητικό Δάσος”, μια
καταπράσινη όαση με χιλιάδες φοίνικες που καταλήγουν στην
πανέμορφη αμμουδιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας. Αναστάσιμο
δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα, μέλι, ρακί και πολλά
άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Κρητική Πασχαλιά
Πλούσιο πρόγευμα. Χρόνος ελεύθερος στους όμορφους και
πολυτελείς χώρους του ξενοδοχείου. Απολαύστε την ομορφιά
της Κρητικής Γης. Δίπλα στην πισίνα έχει αρχίσει το ψήσιμο του
οβελία και προσφέρονται μεζεδάκια και ρακί. Και το γλέντι ξεκινά.

Παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα με πρωταγωνιστή τον οβελία. Το
απογευματάκι σας προτείνουμε μια βόλτα στο γραφικό λιμανάκι
του Αγ. Νικολάου.
Δευτέρα: Ηράκλειο - Κνωσός - Αρχάνες - Χανιά
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, το κέντρο του Μινωικού
πολιτισμού. Συνεχίζουμε για καφέ στο παραδοσιακό χωριό
Αρχάνες και για περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου. Θα δούμε
τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη στον προμαχώνα Μαρτινέγκο,
την παραλιακή με το ενετικό κάστρο, την κρήνη του Μοροζίνι κ.α.
Συνεχίζουμε μέσω του αυτοκινητοδρόμου τα Χανιά. Άφιξη και
εγκατάσταση στο πολυτελές ASTERION HOTEL SUITES & SPA
5* στον Πλατανιά Χανίων. Δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Μουρνιές - Τάφοι Βενιζέλων - Χανιά
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη
στο χωριό Μουρνιές θα δούμε (εξωτερικά) το σπίτι που γεννήθηκε
ο Ελ.Βενιζέλος. Συνεχίζουμε για το μαγευτικό άλσος του Προφήτη
Ηλία με την πανοραμική θέα, τους περίφημους Τάφους των
Βενιζέλων και το άγαλμα της Ελευθερίας. Κατηφορίζουμε την
αρχοντική συνοικία Χαλέπα για να περιηγηθούμε στην παλιά
πόλη των Χανίων, από τη Δημοτική αγορά του 1913 (ανάλογη
της Μασσαλίας) μέχρι την εκκλησία της Τριμάρτυρης και το
βενετσιάνικο λιμάνι με τα πολλά αρχοντικά και τα γραφικά καφέ
σε μία σύνθεση μοναδικής ποιητικής ομορφιάς. Παραδοσιακά
σπίτια, εκκλησιές, δαιδαλώδη καλντερίμια, κάστρα, τείχη,
μουσεία, νεοκλασσικά και βενετσιάνικα αρχοντικά. Τα Χανιά
έχουν πάντα κάτι για τον καθένα! Επιστροφή το απόγευμα και
δείπνο μπουφέ.
Τετάρτη: Λίμνη Κουρνά - Μονή Αρκαδίου - Ρέθυμνο - Αθήνα
(πτήση) ή Ηράκλειο - Πειραιάς
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στην μαγευτικής
ομορφιάς λίμνη Κουρνά, τη Μονή Αρκαδίου, ένα από τα
σημαντικότερα μοναστήρια της Κρήτης και πνευματικό φάρο
για τον Ελληνισμό κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και το
Ρέθυμνο. Τα τείχη διακρίνονται και η Παλιά Πόλη με τα στενά
σοκάκια της φαίνεται κιόλας σαν μια ανοιχτή πρόκληση. Η πρώτη
επαφή είναι κυριολεκτικά μαγευτική, κρύβει πολλές ομορφιές και
αξιοθέατα. Συνδυάζοντας στοιχεία βενετσιάνικης και οθωμανικής
αρχιτεκτονικής, μικροσκοπικά, γραφικά δρομάκια, παλιούς
μιναρέδες, περίτεχνες κρήνες και φυσικά, το ενετικό λιμάνι, τη
Φορτέτσα του 1573 κ.α. Μεταφορά στο αεροδρόμιο των Χανίων
και πτήση για Αθήνα (αεροπορικό πρόγραμμα) ή στο Ηράκλειο
και απόπλους για Πειραιά.

Αεροπορικώς, 7 μέρες με OLYMPIC AIR
5/4 Αθήνα - Ηράκλειο 09:55 - 10:45
11/4 Χανιά - Αθήνα 18:25 - 19:15
Με πλοίο, 7 μέρες με MINOAN LINES
5/4 Πειραιάς - Ηράκλειο 11:00 - 18:00 (KNOSSOS PALACE)
11/4 Ηράκλειο - Πειραιάς 21:30 - 06:00 (KNOSSOS PALACE)
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
AQUILA ELOUNDA VILLAGE 7 μέρες Αεροπορικώς
5 - 11/4
& ASTERION HOTEL

Δίκλινο θέα κήπο
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο άνω των 16 ετών
Μονόκλινο

560
585
499
749

7 μέρες με Πλοίο
5 - 11/4

520
545
460
710

Φόροι αεροδρομίου € 78
Επιβάρυνση κατ'άτομο για καμπίνα 2κλινη εσωτερική € 20. Για 2κλινη
εξωτερική € 25

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου με MINOAN LINES ΠειραιάΗράκλειο σε οικονομική θέση και Ηράκλειο-Πειραιάς σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες ή αεροπορικά εισιτήρια με OLYMPIC AIR
οικονομικής θέσης • Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές AQUILA
ELOUNDA VILLAGE 5* Lux στην Ελούντα • Δύο διανυκτερεύσεις στο
πολυτελές ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5* στον Πλατανιά Χανίων
• Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά στα
ξενοδοχεία (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο Παραδοσιακό δείπνο και το
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με γλέντι είναι στη θέση της ημιδιατροφής
της ημέρας • Εκδρομές, περιηγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
• Διπλωματούχος ξεναγός για την ξενάγηση στην Κνωσσό • Τσουρέκια &
κόκκινα αυγά στο δωμάτιο σας το Μ.Σάββατο • Κοκτέιλ καλωσορίσματος
• Αρχηγός - Συνοδός • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΡΕΘΥΜΝΟ - ΧΑΝΙΑ

...στο γραφικό ΡΕΘΥΜΝΟ
με διαμονή στο υπερπολυτελές

AQUILA RITHYMNA BEACH 5* Deluxe
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων Πηγές Αργυρούπολης - Ρέθυμνο
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Χανιά. Άφιξη
και επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων στον λόφο
του Προφήτη Ηλία. Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε στην
πιο ποιητική πόλη της Κρήτης, τα Χανιά. Το μεσημέρι
κατευθυνόμενοι προς Ρέθυμνο, θα ξαποστάσουμε
στις Πηγές της Αργυρούπολης, το ιδανικό σημείο για
το μεσημεριανό νηστίσιμο γεύμα μας (έξοδα ατομικά).
Μεταφορά στο Ρέθυμνο και στο αγαπημένο AQUILA
RITHYMNA BEACH 5* Deluxe στον Αδελιανό Κάμπο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και νηστίσιμο δείπνο πριν την
παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου στον ιερό
Ναό των Τεσσάρων Μαρτύρων.
Μεγ. Σάββατο: Αρκάδι - Μονή Πρέβελης - Πλακιάς
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση
για ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της χώρας
μας, την Μονή Αρκαδίου. Συνεχίζουμε για την Νότια
Κρήτη και την Μονή Πρέβελης μέσα από μία εκπληκτική
διαδρομή από το Κουρταλιώτικο φαράγγι. Ο Πλακιάς,
φημισμένο παραθαλάσσιο θέρετρο θα είναι η τελευταία
μας στάση, πριν την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας και
Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα και
λοιπά εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Κρητική Πασχαλιά
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μπουφέ πρόγευμα και χαρείτε τις ανέσεις του πολυτελούς
ξενοδοχείου. Πασχαλινές εκπλήξεις με αρνιά και λοιπά
εδέσματα σε ατελείωτους μπουφέδες. Το Κρητικό
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εισιτήρια,
μεταφορές, εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

4 μέρ./3 νύχτ.
Δίκλινο GV
192
Δίκλινο SV
207
Δίκλινο Bgl GV
225
3ο άτομο
129
3o άτομο ως 13 ετ.
Δωρεάν
Μονόκλινο
285
Family room std (2+2)*
590

5 μέρ./4 νύχτ.
247
268
289
162
Δωρεάν
369
780

* Συνολική τιμή δωματίου για 3 ή 4 νύχτες για 2 ενήλικες + 2
παιδιά έως 13 ετών.

γλέντι έχει ξεκινήσει και ακολουθεί το παραδοσιακό
Πασχαλινό γεύμα με εξαιρετικές Κρητικές γεύσεις και
πολύ διασκέδαση, χορό και γλέντι. Το απογευματάκι σας
προτείνουμε μια βόλτα (έξοδα ατομικά) στην Παλιά πόλη
του Ρεθύμνου.
Δευτέρα: Μονή Αρκαδίου - Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην ιστορική
Μονή του Αρκαδίου, το σύμβολο της εθνικής υπερηφάνειας
του Κρητικού λαού και εκκλησίας. Αργότερα θα βρεθούμε
στην εκπληκτικής ομορφιάς, πάντα γαλήνια και μοναδική
στην Κρήτη, λίμνη Κουρνά “αγκαλιασμένη” από τα Λευκά
Όρη. Χρόνος για γεύμα στις γραφικές ταβέρνες και
επιστρέφουμε στο Ρέθυμνο, με τις Βενετσιάνικες αλλά και
τις Οθωμανικές μνήμες. Περίπατος στην παλιά πόλη με το
εξαιρετικά διατηρημένο ιστορικό κέντρο κάτω από τα τείχη
της Φορτέτσας με τα γραφικά δρομάκια, τη Λότζα, την
κρήνη Ριμόντι, τον Φάρο στο ειδυλλιακό πολυσύχναστο
λιμανάκι. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Μουρνιές - Φαράγγι Θερίσου - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο χωριό που
γεννήθηκε ο Ελ.Βενιζέλος, τις Μουρνιές, όπου θα δούμε
εξωτερικά το πατρικό του σπίτι. Θα συνεχίσουμε με
διέλευση από το πιο εντυπωσιακό, πλήρως επισκέψιμο,
φαράγγι της Κρήτης, τον Θέρισο όπου η φυσική ομορφιά
φέρνει δέος. Στο τέρμα του θα δούμε το μνημείο της
Επανάστασης της 7ης Μαρτίου του 1905 για την ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα. Απολαύστε τοπικές γεύσεις
αλλά και πολύ φωτογραφικό υλικό και αναμνηστικά στην
ταβέρνα “Αντάρτης”. Αργότερα, μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για Αθήνα.

ΧΑΝΙΑ με Βενετσιάνικες μνήμες
με διαμονή στο πολυτελέστατο

ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5* Lux
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Χανιά. Άφιξη
και επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων στον λόφο
του Προφήτη Ηλία. Στην συνέχεια θα περιηγηθούμε
στην πιο ποιητική πόλη της Κρήτης, τα Χανιά. Αργά το
μεσημέρι εγκατάσταση στο ASTERION HOTEL SUITES
& SPA 5* Lux στον Πλατανιά. Τακτοποίηση στα δωμάτια
και νηστίσιμο δείπνο πριν την παρακολούθηση της
ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Αρκάδι - Μονή Πρέβελης - Πλακιάς
Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση
για ένα από τα πιο ιστορικά μοναστήρια της χώρας
μας, την Μονή Αρκαδίου. Συνεχίζουμε για την Νότια
Κρήτη και την Μονή Πρέβελης μέσα από μία εκπληκτική
διαδρομή από το Κουρταλιώτικο φαράγγι. Ο Πλακιάς,
φημισμένο παραθαλάσσιο θέρετρο θα είναι η τελευταία
μας στάση, πριν την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας και
Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα και
λοιπά εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Κρητική Πασχαλιά
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Μπουφέ πρόγευμα και χαρείτε τις ανέσεις του πολυτελούς
ξενοδοχείου. Πασχαλινές εκπλήξεις με αρνιά και λοιπά
εδέσματα σε μπουφέδες. Το Κρητικό γλέντι έχει ξεκινήσει
και ακολουθεί το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με
εξαιρετικές Κρητικές γεύσεις και διασκέδαση, χορό και

6 - 10 Απριλίου, 5 μέρες με OLYMPIC AIR
6/4 Αθήνα - Χανιά 07:50 - 08:40
10/4 Χανιά - Αθήνα 18:25 - 19:15

6 - 10 Απριλίου 2018, 5 μέρες με OLYMPIC AIR
6/4 Αθήνα - Χανιά 07:50 - 08:40
10/4 Χανιά - Αθήνα 18:25 - 19:15

Αναχ.: 6 Απριλίου, 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο GV
Δίκλινο SV
Δίκλινο Bgl GV
3ο άτομο
3o άτομο ως 13 ετών
Μονόκλινο

Φόροι αεροδρομίου € 78

5 μέρες
Αεροπορικώς
469
490
512
385
260
593

γλέντι. Το απογευματάκι σας προτείνουμε μια ρομαντική
βόλτα (έξοδα ατομικά) στην πόλη των Χανίων.
Δευτέρα: Μονή Αρκαδίου - Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην ιστορική
Μονή του Αρκαδίου, το σύμβολο της εθνικής υπερηφάνειας
του Κρητικού λαού και εκκλησίας. Αργότερα θα βρεθούμε
στην εκπληκτικής ομορφιάς, πάντα γαλήνια και μοναδική
στην Κρήτη, λίμνη Κουρνά “αγκαλιασμένη” από τα Λευκά
Όρη. Χρόνος για γεύμα στις γραφικές ταβέρνες και
συνεχίζουμε για το Ρέθυμνο, με τις Βενετσιάνικες αλλά και
τις Οθωμανικές μνήμες. Περίπατος στην παλιά πόλη με το
εξαιρετικά διατηρημένο ιστορικό κέντρο κάτω από τα τείχη
της Φορτέτσας με τα γραφικά δρομάκια, τη Λότζα, την
κρήνη Ριμόντι, τον Φάρο στο ειδυλλιακό πολυσύχναστο
λιμανάκι. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Μουρνιές - Φαράγγι Θερίσου - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο χωριό που
γεννήθηκε ο Ελ.Βενιζέλος, τις Μουρνιές, όπου θα δούμε
εξωτερικά το πατρικό του σπίτι. Θα συνεχίσουμε με
διέλευση από το πιο εντυπωσιακό, πλήρως επισκέψιμο,
φαράγγι της Κρήτης, τον Θέρισο όπου η φυσική ομορφιά
φέρνει δέος. Στο τέρμα του θα δούμε το μνημείο της
Επανάστασης της 7ης Μαρτίου του 1905 για την ένωση
της Κρήτης με την Ελλάδα. Απολαύστε τοπικές γεύσεις
αλλά και πολύ φωτογραφικό υλικό και αναμνηστικά στην
ταβέρνα “Αντάρτης”. Αργότερα, μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για Αθήνα.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο Standard GV
Δίκλινο Superior SSV
3ο άτομο Standard GV
3ο άτομο Superior SSV
3o άτομο έως 11 ετών
Μονόκλινο Standard GV

Φόροι αεροδρομίου € 78

5 μέρες
Αεροπορικώς
445
465
395
410
260
579

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εισιτήρια,
μεταφορές, εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

4 μέρ./3 νύχτ.

5 μέρ./4 νύχτ.

169
176
130
135
Δωρεάν
269

215
224
162
170
Δωρεάν
348

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Χανιά - Αθήνα οικονομικής θέσης με OLYMPIC AIR • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Διαμονή στο AQUILA RITHYMNA
BEACH 5* Deluxe στον Αδελιανό Κάμπο (πρόγραμμα Ρεθύμνου) ή στο ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5* Lux στον Πλατανιά (πρόγραμμα Χανίων) • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (Πασχαλινή ημιδιατροφή) •
Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής της αντίστοιχης μέρας •Λαμπάδα για την Ανάσταση • Πασχαλινό cocktail, τσουρέκι & κόκκινα αυγά για τους διαμένοντες στο Aquila • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών. • Αρχηγός /Συνοδός. • Φ.Π.Α.
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KYMI PALACE 4*

κυμη - ευβοια

Παραδοσιακή Πασχαλιά στο υπέροχο Kymi
Απέχει 1 λεπτό με τα πόδια από την παραλία. Το Kymi Palace βλέπει στο γραφικό λιμάνι της Κύμης και διαθέτει κλιματιζόμενα
δωμάτια με θέα στην θάλασσα. Απέχει μόνο 500μ. από την παραλία και προσφέρει πισίνα υπερχείλισης με παιδικό τμήμα και
βεράντα με ξαπλώστρες. Παρέχεται Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Κάθε ευρύχωρο δωμάτιο στο Kymi Palace έχει πλακάκια
στο δάπεδο και καθιστικό. Όλα περιλαμβάνουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με ντους.
• Καλωσόρισμα στα δωμάτια με παραδοσιακό πασχαλινό τσουρεκάκι και λευκό κερί για το βράδυ της Ανάστασης
• Με πλούσια μπουφέ για το πρωινό και την ημιδιατροφή σας, παραδοσιακά εορταστικά γεύματα, προμεσημβρινά μεζεδάκια,
σούβλισμα αρνιών, και γλέντι με ζωντανή μουσική!
• Για τους μικρούς μας φίλους: καθημερινή παιδική απασχόληση με παιδαγωγό στοv εσωτερικά διαμορφωμένο παιδότοπο/
καλλιτεχνικό εργαστήρι του ξενοδοχείου.
• Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους.
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύμη - Επιτάφιος στη Μονή
Μάντζαρη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα Νέα
Στύρα στη νότια Εύβοια. Χρόνος για καφεδάκι και νηστίσιμα μεζεδάκια
στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για την παραλία της Κύμης
όπου εγκατάσταση στο εντυπωσιακό KYMI PALACE HOTEL 4*.
Αναχώρηση νωρίς για τη Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Μάντζαρη
(11ος αι), όπου θα παρακολουθήσουμε με κατάνυξη την περιφορά του
Επιταφίου. Επιστροφή και δείπνο από μπουφέ.
Μεγ. Σάββατο: Άνω Ποταμιά (Λιοτρίβι Κασομούλη & Αρχ.
Συλλογή) - Ανάσταση στην Ι.Μ. Μεταμ. Σωτήρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο παλιό λιοτρίβι του
Κασομούλη (που έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως μουσειακός
επισκέψιμος χώρος) όπου θα γνωρίσουμε την παραδοσιακή
διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια, επίσκεψη στην
αρχαιολογική συλλογή της Άνω Ποταμιάς, δίπλα από τον Ιερό Ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιλαμβάνει τα ευρήματα από τον
γειτονικό λόφο Καστρί όπου η ακρόπολη της Αρχαίας Κύμης. Θα
περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού
της Άνω Ποταμιάς, από τα παλαιότερα χωριά της περιοχής, η οποία
είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα στο πέλαγος και διατηρεί στοιχεία
παραδοσιακής νησιώτικης αρχιτεκτονικής! Επιστροφή και ξεκούραση.
Το βράδυ, θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε

για την Ανάσταση στην Ι.Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (16 αι)
κτισμένη στην αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου λίγο έξω από την Κύμη.
Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα
αυγά και άλλα εδέσματα.
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό γλέντι - Κύμη
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χαρείτε την Ανοιξιάτικη Πασχαλινή μέρα στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Απολαύστε
τα προμεσημβρινά μεζεδάκια καθώς θα σουβλίζονται τα αρνιά. Το
μεσημέρι πλούσιο Πασχαλινό γεύμα και γλέντι με ζωντανή μουσική!
Αργά το απόγευμα θα μεταβούμε στην πλατεία της Κύμης για περίπατο,
καφεδάκι, εκλεκτό μπακλαβά και αμυγδαλωτά!
Δευτέρα: Λαογραφικό Μουσείο Κύμης - Ανδρονιάνοι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε από το ξενοδοχείο για
επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Κύμης Γεώργιος Παπανικολάου
(Test Pap) που στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα
καλύτερα του είδους στη χώρα, με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600
αντικείμενα. Στους χώρους του διοργανώνονται διαλέξεις, σεμινάρια,
εικαστικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στον κήπο του
έχει κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο και η πλούσια συλλογή του
ανανεώνεται συνεχώς. Συνεχίζουμε με πανέμορφη ορεινή διαδρομή
στα γειτονιά χωριά. Χρόνος για γεύμα στους Ανδρονιάνους με τα
εκλεκτά κρεατικά και τον φημισμένο κοκκινιστό κόκορα. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Σας προτείνουμε:
Να παρακολουθήσετε τις ακολουθίες του Επιταφίου και Αναστάσεως με κατάνυξη στις Ι.Μονές Μάντζαρη και Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
Να επισκεφθείτε το Platanenhof, τον υπέροχο φυσικό χώρο της Κύμης με ιππασία, καφέ, παιδότοπο κ.λ.π.

VENUS BEACH HOTEL & BUNGALOWS 3*

Palace 4*
Εορταστικό Πρόγραμμα
Μ. Παρασκευή: Νηστήσιμο δείπνο.
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα, πλούσια προμεσημβρινά μεζεδάκια,
σούβλισμα αρνιών, και γλέντι με ζωντανή μουσική.
*Προσφέρεται στα δωμάτια το παραδοσιακό πασχαλινό τσουρεκάκι, λευκό
κερί για το βράδυ της Ανάστασης, καθώς και το πασχαλινό κόκκινο αυγό στο
Αναστάσιμο δείπνο
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες / 6 - 9/4
Δίκλινο θέα θάλασσα
262
3ο άτομο
205
3ο άτομο έως 12 ετών
95
4ο άτομο έως 6 ετών
95
4ο άτομο 6,5 έως 12 ετών
158
Μονόκλινο θέα θάλασσα
310
Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτομο έως 6 ετών
4ο άτομο 6,5 έως 12 ετών
Μονόκλινο θέα θάλασσα

4 μέρ./3 νύχ.
175
120
Δωρεάν
Δωρεάν
65
220

5 μέρ./4 νύχτ.
224
152
Δωρεάν
Δωρεάν
85
288

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
ως περιγραφή • Διαμονή στο KYMI PALACE HOTEL 4* στην παραλία της
Κύμης • Πλούσιο πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
της αντίστοιχης ημέρας • Γλέντι με ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα •
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Παροχές:

Νηστίσιμο δείπνο την Μ. Παρασκευή,
το βράδυ της Ανάστασης δείπνο με
την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα
και την Κυριακή του Πάσχα πλούσιο
Πασχαλινό μπουφέ το μεσημέρι με
ζωντανή μουσική.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
3 μέρ. /2 νύχτ. 4 μέρ. / 3 νύχτ. 5 μέρ. / 4 νύχτ.
95
140
180
Δίκλινο Θέα Κήπος
65
95
120
3ο άτομο
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο 12 ετών
45
65
85
4ο άτομο έως 12 ετών
145
205
270
Μονόκλινο Θέα Κήπος

Δωρεάν αναβάθμιση σε θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας.
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EXTRA SMART ALL INCLUSIVE

EXCLUSIVE

εγγυημένης ποιότητας!

Family Easter Holidays
Κυριακή του Πάσχα

ο Άγγελος Διονυσίου
με την Ορχήστρα του,
θα σας διασκεδάσουν με
αγαπημένα τραγούδια στο
μεσημεριανό σας γεύμα!

Π Ο Ρ Τ Ο
Χ Ε Λ Ι
Σ Π Ε Τ Σ Ε Σ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE

Μ Ι Ν Ι C LU B

Μ. Πέμπτη: 13.00 - 21.00
Μ.Παρασκευή: 11.00 - 13.30 & 16.00 - 22.00
Μ. Σάββατο: 11.00 - 13.30 & 16.00 - 22.00
Κυριακή Πάσχα: 11.00 - 13.30 & 16.00 - 21.00
Δευτέρα: 11.00 - 13.30 & 16.00 - 21.00

EXTRA SMART ALL INCLUSIVE

• Καθημερινά πλούσιοι μπουφέδες (πρωί-μεσημέρι-βράδυ)
με μεγάλη ποικιλία για όλη την οικογένεια, στο κεντρικό εστιατόριο
Μυκήνες (πλήρως κλιματιζόμενο, με θέα στη θάλασσα).
• Self-service παροχές 10:00-23:00, με αναψυκτικά, χυμούς,
φιλτραρισμένο νερό βρύσης, βαρελίσια μπύρα, κρασί λευκό &
κόκκινο, καφέδες (φίλτρου, ελληνικός, νεσκαφέ, φραπέ),
αφεψήματα, παγωτά.
• Στο κεντρικό μπαρ διασκέδαση με μουσική και κρύα και ζεστά
σνακς (self - service) 10:30-12:30 & 15:00-18:30.
• Ειδικευμένοι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα μικρά αλλά και τα
μεγάλα παιδιά, παιδικά πάρτι, τουρνουά με επιτραπέζια παιχνίδια,
κυνήγι θησαυρού, βραδιές σινεμά κ.α., σε ειδικά διαρρυθμισμένη
αίθουσα.
• Τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών για ενήλικες και διάφορες
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις
Η λειτουργία του προγράμματος Extra Smart all inclusive (χωρίς βαριά αλκοολούχα,
ουίσκι, βότκα, κλπ.) είναι μεταξύ 07:30 - 23:00. Μετά τις 23:00 οποιαδήποτε κατανάλωση
γίνεται χρεώνεται κανονικά. Εξαιρείται το δείπνο του Μεγάλου Σαββάτου, το οποίο
περιλαμβάνεται στο εορταστικό πρόγραμμα του all inclusive.
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Μεγάλη ΠΕΜΠΤΗ
12.30 - 14.30: Καλώς ορίσατε!!! Ένα ποτό στην Υποδοχή
θα συνοδεύσει την άφιξή σας στο Ξενοδοχείο μας!
Το μεσημέρι διαλέξτε από το μπουφέ νηστίσιμες νοστιμιές και
παραδοσιακά λαδερά.
19.30 - 21.30: Πλούσια ποικιλία νηστίσιμων εδεσμάτων θα
απολαύσετε και στο δείπνο σας, στον βραδινό μπουφέ μας!
TIP - 19.30 - 00.30: Παρακολουθήστε την κατανυκτική λειτουργία
του Μυστικού Δείπνου και της περιφοράς του Εσταυρωμένου
στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας στο Πόρτο Χέλι.

• Μοιραστείτε την χαρμόσυνη είδηση της Ανάστασης με τους
κατοίκους της περιοχής και ανταλλάξτε το φιλί της αγάπης.
00.30: Αναχώρηση από το Πόρτο Χέλι για το ξενοδοχείο.
00.00 - 01.30: Γιορτινά στρωμένα τραπέζια σας περιμένουν... το
παραδοσιακό τσούγκρισμα κόκκινων αυγών ανοίγει την αυλαία
ενώ ακολουθεί η αχνιστή μυρωδάτη μαγειρίτσα και η επιλογή
κρεατικών που έχουν τον πρώτο λόγο στο βραδινό μπουφέ!
01.00: Η βραδιά θα κλείσει με υπέροχες μελωδίες στο μπαρ μας!

Μεγάλη Παρασκευή
• Για όσους αφιχθούν σήμερα! Σας καλοδεχόμαστε με ένα
ποτό στην Υποδοχή.
07.30 - 10.30: Για τους ήδη φιλοξενούμενούς μας (χθεσινή
άφιξη) η μέρα ξεκινά με πλούσιους μπουφέδες πρωινού.
TIP - 11:00: Αξίζει να παρακολουθήσετε την συγκινητική
λειτουργία της Αποκαθήλωσης στο Μοναστήρι της
Παντάνασσας, στο Μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων
ή στον ναό της Ευαγγελίστρας.
12.30 - 14.30: Γευματίστε στο εστιατόριο «Μυκήνες», όπου
έχουμε ετοιμάσει για σας παραδοσιακές νηστίσιμες λιχουδιές,
λαδερά φαγητά, λαχανικά χωρίς λάδι.
18.30 - 21.30: Ο βραδινό μπουφέ ανοίγει με νηστίσιμες και μη
γεύσεις στο εστιατόριο «Μυκήνες».
• Ζήστε την κατανυκτική και γεμάτη ευλάβεια περιφορά του
Επιταφίου στο Πόρτο Χέλι. Κεριά θα μοιραστούν σε όλους,
• Η βραδιά θα συνεχιστεί μετά τις 23.00 στο μπαρ «Ηλέκτρα»
με τους μουσικούς μας να σας κρατούν συντροφιά.

Κυριακή του Πάσχα
07.30 - 10.30: Πασχαλινό πρωινό ξύπνημα… με πλούσιο
εορταστικό πρωινό. Αχνιστός καφές, φρεσκοψημένα
κουλουράκια και μυρωδάτα τσουρέκια σας προκαλούν να τα
δοκιμάσετε.
• Ακολουθεί το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία! Οι
ψησταριές θα έχουν στηθεί από νωρίς το πρωί !!!
11.00 - 12.30: Εμείς θα φροντίσουμε να σας κρατάμε…
δυνατούς και ακμαίους προσφέροντάς σας ούζο, νόστιμους
μεζέδες και κόκκινα αυγά για να τσουγκρίσετε.
13.30 - 14.00: Πασχαλινό γλέντι με τον Άγγελο Διονυσίου
και την ορχήστρα του που θα μας ξεσηκώσει με τις επιτυχίες
του και όχι μόνο!
• Αρνί, παραδοσιακό κοκορέτσι και όλα τα καλούδια της
γιορτινής ημέρας...στο Λαμπριάτικο τραπέζι μας
19.30 - 21.30: Για το βράδυ έχουμε ετοιμάσει ένα μπουφέ
πλούσιο με μεσογειακές γεύσεις, ποικιλίες ζυμαρικών και
σαλάτες.
21.00 - 01.00: Η βραδιά θα συνεχιστεί στο μπαρ «ΗΛΕΚΤΡΑ»
με τους μουσικούς μας να σας κρατούν συντροφιά.

Μεγάλο Σάββατο
07.30 - 10.30: Πρωινό ξύπνημα με πλούσιο παραδοσιακό
πρόγευμα που θα περιλαμβάνει νηστίσιμα αχνιστά
φρεσκοψημένα σκαλτσούνια, σταφιδόψωμα και άλλες
νοστιμιές.
TIP: Μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τον Maitre για την κράτηση
του τραπεζιού σας για το αποψινό Αναστάσιμο δείπνο και για
το μεσημέρι της Λαμπρής.
12.30 - 14.30 Μεσημεριανό μπουφέ με απολαυστικές
ποικιλίες συνταγών.

Δευτέρα του Πάσχα
07.30 - 10.00: Πλούσιο πρωινό μπουφέ μας σας περιμένει.
12.30 - 14.30: Μετά την κρεατοφαγία σας προτείνουμε να
δοκιμάστε κάποια αυθεντική Ιταλική συνταγή αχνιστής
μακαρονάδας που ο Σεφ μας θα δημιουργεί μπροστά σας ή
τις πάντα πλούσιες προτάσεις του μπουφέ μας.
19.30 - 21.30: Μπουφέ δείπνο στο εστιατόριο «ΜΥΚΗΝΕΣ».
21.30 - 01.00: Η βραδιά θα κλείσει με υπέροχες μελωδίες στο
μπαρ «ΗΛΕΚΤΡΑ»!

πορτο χελι - σπετσεσ

AKS PORTO HELI 4*

Παρακολούθηση Επιταφίου, με κατάνυξη, στις Σπέτσες, Ανάσταση στο Πόρτο
Χέλι και κάψιμο του Ιούδα στην Ερμιόνη
Στο μαγευτικό Πόρτο Χέλι, το ξενοδοχείο AKS PORTO HELI είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί για ιδανικές Πασχαλινές
διακοπές! Απολαύστε στιγμές ξεκούρασης επιλέγοντας ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου μας. Διαθέτει 204 δωμάτια
και 9 σουίτες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν θέα στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό,
ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση και ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο. Τα 4κλινα δωμάτια είναι
με καινούργιες κουκέτες. Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου, η πισίνα, η πρόσβαση στην παραλία αλλά και τα ειδικά
διαμορφωμένα δωμάτια προσφέρονται και για άτομα με ειδικές ανάγκες.
Διαθέτει: • 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων) • Γυμναστήριο • Φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης) • Beach Volley • Ping - pong •
Παιδική χαρά • Mini - club με ειδικούς παιδαγωγούς και καθημερινές δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους • Αίθουσα
μπριτζ & τηλεόρασης • Αίθουσα Internet • Wi - Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου • Κομμωτήριο / mini market / κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ΄άτομο με πούλμαν με EXTRA SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, πλούσιο
Εορταστικό πρόγραμμα, ζωντανή μουσική & οργανωμένη παιδική απασχόληση

Δίκλινο θέα κήπο
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο θέα κήπο
3ο άτομο θέα θάλασσα
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτ έως 12 ετ. θέα κήπο
4ο άτ έως 12 ετ. θέα θάλασσα
Μονόκλινο θέα κήπο
Μονόκλινο θέα θάλασσα

4μέρες

5 μέρες

315
325
259
266
95
239
251
445
467

389
402
315
325
120
299
315
555
575

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι
Αναχώρηση από Αθήνα στις 09:00 και μέσω των Λουτρών
της Ωραίας Ελένης, άφιξη και επίσκεψη στο μαγευτικό
Ναύπλιο. Ζευγάρια και οικογένειες, νέοι, κάνουν βόλτες
στα σοκάκια, μετράνε ξανά και ξανά τα σκαλοπάτια στο
Παλαμήδι και δεν τα βγάζουν 999, πίνουν καφέ στην
Πλατεία Συντάγματος ή στην παραλία και χαζεύουν
το Μπούρτζι βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με κατεύθυνση το Πόρτο
Χέλι. Άφιξη και τακτοποίηση στο αγαπημένο μας
ξενοδοχείο AKS PORTO HELI 4*. Καλωσόρισμα με μία
μικρή έκπληξη στα δωμάτιά μας. To βράδυ μπουφέ δείπνο
και μεταφορά στις Σπέτσες, με ναυλωμένο σκάφος, για την
παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.

πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με αχνιστή μαγειρίτσα!

Μεγ. Σάββατο: Σπέτσες
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κόστα, απ’
όπου θα πάρουμε το ferry boat για το κοσμοπολίτικο
νησί των Σπετσών (έξοδα ατομικά). Όποιος επισκεφτεί
το νησί της Μπουμπουλίνας για πρώτη φορά, θέλει
οπωσδήποτε να το επαναλάβει. Τεράστια η ιστορία του με
τους ναυτικούς αγώνες, αλλά και σήμερα ακόμα διατηρεί
την αρχιτεκτονική των κτιρίων του και τον τρόπο ζωής
των ντόπιων, με πίστη στην παράδοση. Περπατήστε στα
υπέροχα και γραφικά σοκάκια, απολαύστε τον καφέ ή τα
παραδοσιακά γλυκά στην ξακουστή Ντάπια και θαυμάστε
την ειδυλλιακή διαδρομή μέχρι τις Σχολές. Oι Σπέτσες
φημίζονται για τα αμυγδαλωτά και την κουζίνα τους,
ιδιαίτερα για το στιφάδο τους και τη σπεσιαλιτέ “ψάρι
αλά σπετσιώτα”. Επιστροφή στο Πόρτο Χέλι, γεύμα και το
βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας και

Δευτέρα: Γαλατάς - Πόρος - Απογευματινή βόλτα στο
Πόρτο Χέλι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τον Γαλατά,
απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της
Πλάκας στον Πόρο. Ελεύθερος χρόνος για καφεδάκι και
γνωριμία με το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύμα.
Το απόγευμα επίσκεψη στο Πόρτο Χέλι, για περίπατο και
καφεδάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν.
• Διαμονή στο AKS PORTO HELI 4* στο Πόρτο Χέλι • Μεταφορά με ναυλωμένο σκάφος
στις Σπέτσες για την παρακολούθηση του Επιταφίου • Υπερπλήρης διατροφή & παροχές
EXTRA SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά όπως φαίνεται στο πρόγραμμα παροχών
(ποτά, σνακς κλπ.). • Το Αναστάσιμο δείπνο και το πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό
γεύμα με διασκέδαση, γλέντι, χορό και τραγούδι. • Ποτό υποδοχής κατά την άφιξη του
γκρουπ. • Καλαθάκι με τσουρέκι, κουλουράκια και πασχαλινά αυγά στο δωμάτιό σας. •
Λαμπάδα για την Ανάσταση. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
ως 75 ετών. • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τρίτη: Πόρτο Χέλι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο ψαροχώρι Κοιλάδα
Πόρτο Χελίου. Γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

• Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - AKS PORTO HELI - Αθήνα, με επιτάφιο & Ανάσταση
€ 40 το άτομο.
• Επιβάρυνση μεταφοράς, με ιδιωτικό σκάφος, στις Σπέτσες για τον επιτάφιο € 14 το άτομο.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Α) Παιδιά 0 έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο, - 30% έκπτωση.
Β) Ένα παιδί 0 έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα, χρέωση μονοκλίνου.
Γ) Δύο παιδιά 0 έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα, χρέωση δικλίνου.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά! Κάψιμο του Ιούδα στην
Ερμιόνη
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα
και ακολουθεί το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία!
Προσφορά ούζου και νόστιμων μεζέδων, ενώ το κέφι
έχει ανάψει με παραδοσιακούς χορούς και γλέντι με
ορχήστρα. Το Λαμπριάτικο τραπέζι είναι στρωμένο με
τις πατροπαράδοτες γεύσεις. Το απόγευμα επίσκεψη
στην “νησιωτική” Ερμιόνη για να παρακολουθήσουμε
το παραδοσιακό κάψιμο του Ιούδα σε γιορτινό κλίμα, με
βεγγαλικά και πυροτεχνήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μπουφέ δείπνο.

Σημείωση:
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή
Πόρος - Γαλατάς.

Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με EXTRA SMART ALL INCLUSIVE
καθημερινά στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι, πλούσιο Εορταστικό πρόγραμμα, ζωντανή μουσική & οργανωμένη παιδική απασχόληση.

Δίκλινο θέα κήπο
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο θέα κήπο
3ο άτομο θέα θάλασσα
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτ έως 12 ετ. θέα κήπο
4ο άτ έως 12 ετ. θέα θάλασσα
Μονόκλινο θέα κήπο
Μονόκλινο θέα θάλασσα

4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

235
247
179
187
Δωρεάν
155
162
369
385

286
299
215
225
Δωρεάν
190
199
455
476
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EXCLUSIVE

ένας επίγειος
Πασχαλινός Παράδεισος!!!

Family Easter Holidays

Θ Ε Ρ Μ Η Σ Ι Α
Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α Σ
Το 5 αστέρων Barcelo Hydra Beach είναι χτισμένο ανάμεσα σε φοίνικες, ακριβώς επάνω στην παραλία της περιοχής
Θερμησία. Απέχει 7 χλμ. από το λιμάνι της Ερμιόνης, το οποίο σας συνδέει με το νησί της Ύδρας. Μέσα σε 30 λεπτά με το
αυτοκίνητο, οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν στο Λιμάνι του Γαλατά, όπου θαλάσσια ταξί αναχωρούν για το νησί του Πόρου.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Όλα τα δωμάτια (260) και τα μπανγκαλόου (79) είναι μοντέρνα διακοσμημένα και ανοίγουν σε επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα
με θέα στον κήπο ή στο βουνό. Είναι όλα εξοπλισμένα με κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας, LCD δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης,
κλιματισμό και μίνι μπαρ. Το μπάνιο παρέχει ντους και στεγνωτήρα μαλλιών. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον μπανιέρα υδρομασάζ.
ΠΑΡΟΧΕΣ - ΑΝΕΣΕΙΣ: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν τέσσερα εστιατόρια που προσφέρουν πιάτα της ελληνικής, Μεσογειακής και διεθνούς
κουζίνας, πέντε μπαρ με μουσική, δύο πισίνες, παραλία μήκους 520 μ. και κήπος 100 στρεμμάτων. Το κέντρο σπα του Hydra Beach έχει
επιφάνεια 1.600 μ² και προσφέρει εσωτερική πισίνα με καταρράκτη και υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο.
Υπάρχει δυνατότητα για μασάζ και περιποιήσεις σώματος, ενώ διατίθεται επίσης σαλόνι ομορφιάς. Οι άλλες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα
γήπεδο τένις και παιδική χαρά. Στους κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi - Fi. Οι νεαροί φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν
δημιουργικά στο mini club, την παιδική χαρά και τον παιδότοπο. Στο Barcelo Hydra Beach θα διατηρήσετε και την καλή σας φυσική κατάσταση,
είτε στο γυμναστήριο, είτε σε κάποιο από τα 4 γήπεδα τένις, στα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, στο κέντρο καταδύσεων και υδάτινων σπορ.

All Inclusive BARCELO HYDRA BEACH:

Μ Ι Ν Ι C LU B

• Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό).

Καθημερινή διασκέδαση

• Ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ,
αναψυκτικά από post mix), νερό.

για παιδιά 4 - 12 χρονών
Καθημερινή διασκέδαση
δραστηριότητες και αθλήματα
(ανάλογα από τις καιρικές συνθήκες).
Mini club
για παιδιά 4 έως 12 ετών.

• Ροφήματα: Καφές (φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο), τσάϊ, ζεστή σοκολάτα.
• Ποτά στα μπαρ: ποικιλία τοπικών αλκοολούχων και μη ποτών, βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα
ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), νερό.
• Σνακς: διατίθενται μόνο από το Beach bar.
Le Chef Buffet - Κεντρικό εστιατόριο - Μπουφές που περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή κουζίνα. Ανοιχτή κουζίνα με live show-

cooking στην εξωτερική βεράντα. Περιλαμβάνονται εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, ζεστοί καφέδες, επιλογή τσαγιών, βαρελίσια μπύρα
και ντόπιο κρασί. Ώρες λειτουργίας: Πρωϊνό 8:00 - 10:30 / Μεσημεριανό: 13:00 - 15:00 / Δείπνο: 19:30 - 22:00

Lobby Bar - Καθημερινά ανοιχτό από τις 10:30-24:00 προσφέροντας επιλογή από καφέδες, αναψυκτικά και τοπικά ποτά αλκοολούχα και μη.
Mistral Beach Bar - Καθημερινά ανοιχτό από τις 10:30-19:00 (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες) προσφέροντας επιλογή από
καφέδες, αναψυκτικά και τοπικά ποτά αλκοολούχα και μη, παγωτά και ελαφριά snacks όλη τη μέρα.
Pool Bar - Καθημερινά ανοιχτό από τις 10:30-19:00 (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες) προσφέροντας επιλογή από καφέδες,
αναψυκτικά και τοπικά ποτά αλκοολούχα και μη και παγωτά.

USPA BEAUTY CENTRE - Ο κύκλος του νερού: 50 λεπτά δωρεάν, μια φορά την εβδομάδα (απαιτείται κράτηση) και επίσης

περιλαμβάνεται το γυμναστήριο.

Επιπλέον παροχές
• Ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία
• Πετσέτες παραλίας (με αλλαγή 2 φορές την εβδομάδα)
• 50% έκπτωση σε αποκλειστικά cocktails, αλκοολούχα ποτά

εισαγωγής, κρασιά και σαμπάνιες.

• Canoes με κράτηση (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες)
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Animation - Καθημερινή διασκέδαση, δραστηριότητες και αθλήματα (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες). Mini club για παιδιά 4 έως 12 ετών.

ο Βαγγέλης Κονιτόπουλος
με την εννεαμελή Ορχήστρα του,
θα «ντύσουν» με τραγούδια και τους πιο
χαρούμενους ήχους το μεσημεριανό σας,
την Κυριακή του Πάσχα!

BARCELO HYDRA BEACH 5* DELUXE

ΠΛΕΠΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝHΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ
Ύδρα - Πόρος - Γαλατάς - Κάψιμο του Ιούδα στην Ερμιόνη
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Barcelo Hydra Beach - Ερμιόνη
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 και μέσω των Λουτρών της Ωραίας
Ελένης. Άφιξη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές συγκρότημα
BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe. Γεύμα από μπουφέ με Show
Cooking και απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά). Το
απόγευμα κοντινή βόλτα στην γειτονική “νησιωτική” Ερμιόνη. Το βράδυ
μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
Μεγ.Σάββατο: Ύδρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στην Ερμιόνη απ’όπου
θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) που θα μας μεταφέρει στο
εξαιρετικά γραφικό, αρχοντικό και κοσμοπολίτικο νησί της Ύδρας,
που έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα και απαγορεύονται τα τροχοφόρα.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά) και χρόνος
για περιπλάνηση στο παλιό γραφικό λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα
κανόνια, τα μουσεία, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα μοναστήρια,
τη ναυτική σχολή. Επιστρέφουμε το μεσημέρι και γεύμα από μπουφέ
με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all inclusive
παροχές, τις πληθωρικές ανέσεις του συγκροτήματος και τον χώρο
του Spa (ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, χαμάμ, γυμναστηρίου),
την υπέροχη παραλία, τις πισίνες κ.α. Το βράδυ ελαφρύ δείπνο και

παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας. Ακολουθεί πλούσιο
Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική, παραδοσιακή μαγειρίτσα,
απεριόριστα ποτά.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπρή! Κάψιμο του Ιούδα στην Ερμιόνη
Χριστός Ανέστη ! Πλούσιο γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και ακολουθεί
το ψήσιμο του οβελία μπροστά στην παραλία (καιρού επιτρέποντος)!
Προσφορά κρασιού, ούζου, τσίπουρου και νόστιμων μεζέδων, ενώ το
κέφι έχει ανάψει με παραδοσιακούς χορούς και ζωντανή μουσική. Το
Λαμπριάτικο τραπέζι είναι στρωμένο με τις πατροπαράδοτες γεύσεις.
Το θερμόμετρο ανεβάζει η ορχήστρα μας, γλέντι, χορός. Το απόγευμα
θα επισκεφθούμε την “νησιωτική” Ερμιόνη για να παρακολουθήσουμε
το έθιμο καψίματος του Ιούδα, σε γιορτινό κλίμα, με βεγγαλικά και
πυροτεχνήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο με
απεριόριστα ποτά.
Δευτέρα: Barcelo - Γαλατάς - Πόρος - Spa
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις ανέσεις
του Barcelo. Αργότερα, αναχωρούμε για τον Γαλατά, απ’ όπου θα
επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της Πλάκας στον Πόρο.
Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με το νησί και γεύμα. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με All Inclusive στo οποίo συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με διασκέδαση
3 μέρ. /2 νύχτ.* 4 μέρ. / 3 νύχτ. 5 μέρ. / 4 νύχτ.
194
269
347
199
279
359
212
299
379
229
320
405
-30%
-30%
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
-50%
-50%
270
380
490
290
415
530

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ALL INCLUSIVE καθημερινά στο
ξενοδοχείο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το πασχαλινό γεύμα με διασκέδαση

4 μέρες
349
358
374
395
295
95
255
456
488
*Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων. ~ Tα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως
11 ετών. ~ Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα. ~
* 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family. ~ Tα Family Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση
2 ενήλικες και 1 παιδί -50%. ~ Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με
επιβάρυνση € 8,00 το άτομο τη νύχτα.

Δίκλινο Superior
Δίκλινο Deluxe
Δίκλινο Bungalow Superior
Δίκλινο Bungalow Family
3o άτομο*
3ο άτ. έως 11 ετών*
4ο άτ. έως 11 ετών*
Μονόκλινο Superior
Μονόκλινο Bungalow Superior

Δίκλινο Superior
Δίκλινο Deluxe
Δίκλινο Bungalow Superior
Δίκλινο Bungalow Family
3o άτομο*
3ο άτ. έως 11 ετών*
4ο άτ. έως 11 ετών*
Μονόκλινο Superior
Μονόκλινο Bungalow Superior

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BARCELO HYDRA
BEACH 5* Deluxe στο Πλέπι Ερμιονίδος • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας
με πρωϊνό) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα στη θέση των αντίστοιχων δικαιούμενων της ημέρας • Ελαφρύ νηστίσιμο
μπουφέ το βράδυ του Μεγ.Σαββάτου, επιπλέον της πλήρους διατροφής • Ζωντανή μουσική στο Αναστάσιμο δείπνο, στο ψήσιμο των
αρνιών (με χορευτικό) και γλέντι με ορχήστρα την Κυριακή του Πάσχα • Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self
service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Ροφήματα (καφές φίλτρου, καπουτσίνο,
εσπρέσο, τσάϊ, ζεστή σοκολάτα), σνακς (από το Beach bar) • Ποτά All Inclusive • Τα εισιτήρια πλοιάριου για τον Πόρο • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
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EXCLUSIVE

ΝΑΥΠΛΙΟ & δρόμοi του κρασιού!

Family Easter Holidays

Α Ρ Γ Ο Λ Ι Δ Α
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, MINI CLUB ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

και φυλασσόμενο Παιδότοπο που θα κατακτήσει τις καρδιές των λιλιπούτιων φίλων μας!

Απολαύστε μοναδικές Λαμπριάτικες εμπειρίες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στο σικάτο
AMALIA 4* Sup. του Ναυπλίου, μέσα σε καταπράσινους κήπους, σε πολυτελή και άνετα
δωμάτια, χώρους που αποπνέουν αρχοντιά - και έχει βραβευτεί πρόσφατα με την οικολογική
διάκριση GreenKey, από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης.

ΜΙΝΙ

'BIG'

CLUB

με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»

- Kids Club με διευρυμένο ωράριο και
Έλληνες παιδαγωγούς
- Με τρία θεματικά, ξύλινα σπιτάκια για Face
painting, μπαλονοκατασκευές, δραστηριότητες,
ζωγραφική με μαρκαδόρους και δακτυλομπογιές,
Κατασκευές με χαρτόνια, χρυσόσκονες και Glitter
με Πασχαλινά θέματα.
- για τους γονείς ειδική καφετέρια
- Με πανέμορφο τρενάκι Τόμας, με 14 θέσεις
μικρών επιβατών, χειριστή και περιμετρικούς
φράχτες
- Με 2 αθλητικά Τραμπολίνο
- Με ανοιχτό χώρο υποδοχής των γονέων, για να
απολαμβάνουν τον καφέ τους ξέγνοιαστοι.
- ΝΕΟ!!! Αυτοκινητάκια jeep, ferrari, porche,
dark fire για τους μικρούς μας φίλους
Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!
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Αυτό το Πάσχα μπορεί να γίνει πιο χαρούμενο στο AMALIA 4* Sup του Ναυπλίου. Ελάτε με όλη την οικογένειάς
και ζήστε αξέχαστες στιγμές, όσες περισσότερες μέρες μπορείτε, σε ένα μοναδικό, ποιοτικό περιβάλλον άνεσης
και αρχοντιάς - ένα πραγματικά αναστάσιμο δώρο!
Θα δυσκολευτείτε να αποφασίσετε. Αν έχετε την επιλογή να έρθετε με Ι.Χ., ή αν θα προτιμήσετε την οργανωμένη
εκδρομή με πούλμαν. Το σίγουρο είναι ότι - και στις δύο περιπτώσεις - θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε πολλά
ενδιαφέροντα, είτε στους προορισμούς της εκδρομής, είτε κάνοντας βόλτες σε χαλαρούς ρυθμούς στο πανέμορφο
Ναύπλιο - την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας μας -, στο Παλαμίδι, στην Πλατεία Συντάγματος και στα σοκάκια
της Παλιάς Πόλης, αυτό το μοναδικό σύμπλεγμα από φράγκικα, ενετικά και τούρκικα κτίρια, με τις πέτρινες
βρύσες και τα λουλούδια στις εξώπορτες.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• Πλούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
• Μεγ. Πέμπτη & Μεγ. Παρασκευή, με νηστίσιμα και μη.
• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά
σε όλα τα φαγητά.
• το Μεγάλο Σάββατο θα μοιραστούν σε μικρούς &
μεγάλους Λαμπάδες για την Ανάσταση.
• Τσουρέκια και κόκκινα αυγά.

• Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
• Κυριακή του Πάσχα ψήσιμο των αρνιών & μετά τις
11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες.
• Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι και
άλλα μαγειρευτά, με ζωντανή μουσική και χορό, συνοδεία
της ερμηνεύτριας Ειρήνης Πεφάνη και του συγκροτήματος
a Capella.
CORFU TEATIME

Κυριακή του Πάσχα

…μαζί μας και 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 στο Πάσχα μας!

στο πανέμορφο

ναυπλιο, πελοποννησοσ

ΑΜΑLΙΑ HOTEL Nauplia 4* Sup.

Χαρούμενες αναστάσιμες μέρες για όλη την οικογένεια στο μοναδικό και πανέμορφο Αmalia 4*Sup του Ναυπλίου!
Μία επίσκεψη στο Ναύπλιο κρύβει πάντα μια έκπληξη...Εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, βρίσκεις πάντα κάτι καινούργιο!
Μεγ Παρασκευή: Αθήνα - Μ. Λουκούς - Παράλιο
Άστρος - Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 09:00 για την ιστορική Μονή
Λουκούς, του 12ου αιώνα και από εκεί στο πανέμορφο
παράλιο Άστρος Κυνουρίας. Άφιξη στο Ναύπλιο και
τακτοποίηση στο πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο
ΑΜΑLIA HOTEL NAUPLIA 4* Sup. Νηστίσιμο δείπνο με
ποτά και παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Ναύπλιο - Παλαμίδι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και περίπατος στο ιστορικό
κέντρο του Ναυπλίου. Θα αρχίσουμε από το Παλαμήδι 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 οι 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 και ξεκούραση. Το βράδυ θα
σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για
την Ανάσταση. Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με ποτά,
παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα - Απόγευμα
στο Ναύπλιο
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε
Πασχαλινές στιγμές ξεκούρασης στους ανθισμένους
κήπους, με σούβλισμα του παραδοσιακού οβελία,
μεζεδάκια, ουζάκι και μουσική. Στη συνέχεια εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα με ποτά και διασκέδαση από ορχήστρα!
Το απόγευμα θα μεταφερθούμε και πάλι στην πρωτεύουσα
των..ρομαντικών! Αφεθείτε στην μαγεία και το μύθο του

Ναυπλίου, περιπλανηθείτε στα στενά γύρω από την Πλατεία
Συντάγματος, φωτογραφηθείτε, με φόντο το Θαλασσόπυργο
Μπούρτζι, την παραλία με τα καφέ, μια πόλη - σειρήνα που
σε κρατά μαγεμένο. Δείπνο μπουφέ με ποτά.
Δευτέρα: Βυτίνα - Κεφαλάρι Άργους
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή μέχρι
την ελατοσκέπαστη Βυτίνα για καφεδάκι. Επιστρέφουμε
το μεσημέρι και γεύμα μπουφέ με ποτά. Το απόγευμα θα
απολαύσουμε την 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. Απέναντι από το Ναό, εφ’όσον σταθεί
δυνατόν, θα επισκευθούμε το ιδιαίτερο Λαογραφικό μουσείο
που θα αποτελείται από 3 τμήματα: μουσείο νερού, λαϊκής
τέχνης και κουλτούρας, φυσικής ιστορίας. Επιστροφή και το
βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
Τρίτη: Δρόμοι του κρασιού - Μετόχι Αγ.Αθανασίου
- Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και γνωριμία με τους “δρόμους
του κρασιού”. Εδώ στην εύφορη γή των άθλων του Ηρακλή,
θα μυηθούμε με οινογευσία στα μυστικά του καλού κρασιού
σε ένα από τα περίφημα οινοποιεία της περιοχής της
Νεμέας. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο Μετόχι του Αγίου
Αθανασίου για να προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα
της “Παναγίας της Αμόλυντου του Πάθους” που προέρχεται
από την περίφημη αλλά δυστυχώς μη επισκέψιμη Παναγία
του Βράχου (17ος αι). Το μεσημέρι αποχαιρετιστήριο γεύμα
μπουφέ με ποτά. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής:
Μεγ. Παρασκευή:
Αθήνα - Μ.Λουκούς - Άστρος - Amalia - δείπνο
Μεγ. Σάββατο:
Παλαμήδι - γεύμα - Αναστάσιμο δείπνο
Κυριακή του Πάσχα:
Λαμπρή - Πασχαλιάτικο γλέντι Ναύπλιο
Δευτέρα:
Δρόμοι κρασιού - Μετόχι Αγ. Αθανασίου - γεύμα - Αθήνα

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
( χωρίς εκδρομές ) με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ΠΛΗΡΗ
καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται
ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά στην οποία
το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο
& το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι & ζωντανή γεύμα με γλέντι & ζωντανή μουσική, πακέτο
απεριορίστων ποτών (κρασί - μπύρα μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών
αναψυκτικά) στο φαγητό &
(κρασί - μπύρα - αναψυκτικά) στο φαγητό &
πλούσια παιδική απασχόληση.
πλούσια παιδική απασχόληση.
Δίκλινο
3o άτομο
3ο άτ. έως 10 ετών
4ο άτ. έως 10 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες

5 μέρες

4 μέρες / 3 νύχτες

5 μέρες / 4 νύχτες

305
225
150
184
420

379
276
190
230
530

245
185
Δωρεάν
120
378

310
229
Δωρεάν
150
480

Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο
έκπτωση 15% στην συνολική τιμή του δικλίνου.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο πολυτελές ΑΜΑLIA HOTEL NAUPLIA 4* Sup. στη Ν.Τίρυνθα
Ναυπλίου. • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με
δείπνο και τελειώνοντας με γεύμα • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε απεριόριστη κατανάλωση • Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, είναι στη θέση των αντίστοιχων
δικαιούμενων φαγητών • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Late Check Out • Αρχηγός
/ Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν
ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Κατανυκτικό Πάσχα στην COSTA

NAVARINO

Υψηλή αισθητική, διακριτική πολυτέλεια, ήχοι και χρώματα της Άνοιξης, αυθεντικές παραδόσεις και κατανυκτικό κλίμα, συνθέτουν την Πασχαλινή ατμόσφαιρα στην Costa
Navarino. Απολαύστε μια αλησμόνητη Πασχαλινή απόδραση στα The Westin Resort Costa Navarino και The Romanos, a Luxury Collection Resort, εκεί που η ανέγγιχτη φύση
συναντά το γαλάζιο του Ιονίου. Εντρυφήστε στα πατροπαράδοτα έθιμα και τις θρησκευτικές παραδόσεις που αναβιώνουν και σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην κατάνυξη
των ημερών: στολισμός και περιφορά Επιταφίου στο εκκλησάκι του Αγίου Σαμψών, ετοιμασία της «Λαμπροκουλούρας» στην Αγορά, Αναστάσιμη Λειτουργία και ο εκπληκτικός
«χορός» πυροτεχνημάτων. Παραδοσιακοί χοροί, το κυνήγι του πασχαλινού αυγού και άλλα παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για τα παιδιά, μεζέδες και ορεκτικά στην Αγορά, και
γεύμα με συνοδεία ελληνικής μουσικής, θα ολοκληρώσουν τη λαμπρή γιορτή.
Η Costa Navarino αποτελεί την ιδανική πρόταση για οικογενειακές αποδράσεις κάθε εποχή του χρόνου, προσφέροντας πληθώρα σπορ και δραστηριοτήτων: θερμαινόμενο
θαλάσσιο πάρκο με νεροτσουλήθρες, ένα σύγχρονο κέντρο άθλησης και ψυχαγωγίας με εσωτερικά γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, μπόουλινγκ, πινγκ – πονγκ και τοίχο αναρρίχησης,
εκδρομές ποδηλασίας ή πεζοπορίας στην κατάφυτη μεσσηνιακή φύση από το Navarino Outdoors, εννέα αθλήματα ρακέτας στο Navarino Racquet Academy, αλλά και το
γυμναστήριο WestinWORKOUT® με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και πολλά προγράμματα εκγύμνασης. Επιπλέον, οι μικροί φιλοξενούμενοι
απασχολούνται δημιουργικά, στα δύο ειδικά κέντρα, το Cocoon για βρέφη και νήπια έως 3 ετών και το Sandcastle για παιδιά 4-12 ετών.
Δύο πρότυπα γήπεδα γκολφ 18 οπών τοποθετούν την Costa Navarino ως το νέο διεθνή προορισμό για τους λάτρεις του γκολφ, ενώ στο Anazoe Spa θα χαλαρώσετε και θα
αναζωογονηθείτε με βραβευμένες θεραπείες και περιποιήσεις, ή στις πισίνες θαλασσοθεραπείας.
THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5*
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές)
Δίκλινο Deluxe Sea/ Resort View
Δίκλινο Superior Resort View
Δίκλινο Ιnfinity Resort View
Δίκλινο Premium Deluxe Sea View
Δίκλινο Superior Infinity Resort View
Δίκλινο Family Resort View
3o άτομο
3ο άτ.έως 12 ετ.& *4ο άτ.έως 12 ετών

4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

667
700
733
765
783
831
402
142,5

750
782
816
848
864
914
451
154,5

*4ο άτ.έως 5 ετών χωρά μόνο σε Superior & Superior Infinity και έως 12 ετών μόνο σε Family Suite

THE ROMANOS A LUXURY COLLECTION RESORT 5*
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές)
Δίκλινο Deluxe Resort/ Garden View
Δίκλινο Deluxe Resort/ Sea View
Δίκλινο Ιnfinity Resort/ Garden View
Δίκλινο Premium Deluxe Sea Front View
Δίκλινο Premium Infinity Sea Front View
Δίκλινο Grand Suite Resort/ Garden View
3o άτομο
3ο άτ.έως 12 ετ.& *4ο άτ.έως 12 ετών
*4ο άτ. έως 12 ετών μόνο σε Grand Suite
28

4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

717
766
799
898
946
1275
402
142,5

816
864
896
996
1044
1372
451
154,5

Η πρόταση διαμονής για το Πάσχα 2018 περιλαμβάνει:
• 3 ή 4 διανυκτερεύσεις • Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
• Πασχαλινές λιχουδιές καλωσορίσματος στο δωμάτιο • Νηστίσιμο δείπνο τη Μεγάλη Παρασκευή
• Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο
• Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, με ορεκτικά
(από 11 π.μ.) και πρόγραμμα διασκέδασης με παραδοσιακή μουσική και χορούς
Τα γεύματα συμπεριλαμβάνουν τοπικό κρασί και μπύρα, αναψυκτικά και νερό.

KING SARON HOTEL 4*

ΚΑΛΑΜΑΚI ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΩΡΟ: Απεριόριστη κατανάλωση ποτών (μη εμφιαλωμένων)
στη διάρκεια των φαγητών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)

Μοναδικές στιγμές διασκέδασης για ατελείωτο γλέντι
και χορό, στο Πασχαλινό γεύμα
με τον Μιχάλη Κουμιώτη
& την ορχήστρα του

Πασχαλιάτικο παραδοσιακό γλέντι με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και απεριόριστα ποτά!
Κορινθιακή

Ελβετία & Cowboys!

Ράντσο Σοφικού - Ακροκόρινθος - Τρίκαλα Κορινθίας - Στυμφαλία - Λουτράκι - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή
Φανερωμένης Χιλιομοδίου - King Saron
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα μέσω Κορίνθου, στάση για καφέ.
Ανάβαση στην Ακροκόρινθο για επίσκεψη στο Kάστρο 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. Εγκατάσταση
στο αγαπημένο μας KING SARON (Α’ κατ.) και μπουφέ γεύμα
με ποτά. Ξεκούραση και Νηστίσιμο δείπνο σε μπουφέ με ποτά.
Μεταφορά στον Επιτάφιο, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μεγ. Σάββατο: Ράντσο Σοφικού Κορινθίας
Πλούσιο 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.), απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας στο
ξύλινο Western Saloon - Restaurant. Ξεχωριστές στιγμές και

εμπειρίες, που θα μείνουν αξέχαστες σε όλους! Επιστροφή,
μπουφέ γεύμα με ποτά και ξεκούραση. Αργά το βράδυ μεταφορά
για την Αναστάσιμη Λειτουργία. Μετά το Χριστός Ανέστη μας
περιμένει το παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο με μπουφέ, ποτά.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιά - Λουτράκι
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα. Μέρα γιορτής και
εξοχής! Απολαύστε μεζεδάκια, ουζάκι και τσίπουρο όσο ψήνεται
ο παραδοσιακός οβελίας! Ακολουθεί πλούσιο πασχαλινό μπουφέ
με αρνιά, παραδοσιακές γεύσεις και ποτά γλέντι με μουσική,
χορό! Απογευματινή βόλτα στο Λουτράκι για καφέ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο σε μπουφέ με ποτά.
Δευτέρα: Κορινθιακή “Ελβετία” - Αθήνα
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. Χρόνος για γεύμα (έξοδα
ατομικά) και πορεία επιστροφής για Αθήνα. Άφιξη με αναμνήσεις
μοναδικές!

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Με την αποκλειστική φροντίδα της Manessis και την οργάνωση
του «www.pipis.gr» Kids Club, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο,
με διευρυμένο ωράριο και Έλληνες παιδαγωγούς. Παίζουμε με
Face painting, ζωγραφίζουμε με δακτυλομπογιές, δραστηριότητες,
κατασκευές με χαρτόνια και χρυσόσκονες με Πασχαλινά θέματα.
Επιπλέον χώρος για τα μικρότερα παιδιά, με τραπεζοκαρεκλάκια,
τσουλήθρες και πολλές εκπλήξεις με μπαλόνια και Face painting.
Το κυνήγι του χαμένου θησαυρού με βραβείο * Το King Saron
Kids Club, σημαίνει παιδική διασκέδαση, χαρά και ξεφάντωμα!

Πασχαλινό Εορταστικό Πρόγραμμα
Μεγ. Σάββατο
Αναστάσιμο δείπνο τα μεσάνυχτα με παραδοσιακή
μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά
Κυριακή Πάσχα
Ψήνοντας τον παραδοσιακό οβελία στους καταπράσινους
κήπους, ευχηθείτε με ουζάκι & μεζεδάκια.
Το μεσημέρι Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα συνοδεία
μουσικής με τον Μιχάλη Κουμιώτη
& την ορχήστρα του, με ατελείωτο γλέντι και χορό.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με πλήρη διατροφή, κρασί, μπύρα και
αναψυκτικά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο &
το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι & ζωντανή μουσική.
Δίκλινο
278
3ο άτομο
229
3ο & **4o άτομο έως 12 ετών
95
Μονόκλινο
314
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά, κρασί, μπύρα και αναψυκτικά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο & το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι & ζωντανή μουσική.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο & **4o άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο
Σουίτα (2ενηλ.+2 παιδιά έως 12 ετ.) *
Σουίτα (4 ενηλικες) *

3 μέρ./2 νύχ.
155
122
Δωρεάν
180
370
540

4 μέρ./3 νύχτ.
209
158
Δωρεάν
242
498
732

* Συνολική τιμή δωματίου για τις αντίστοιχες νύχτες.
** Σε κουκέτα.

• 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.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο KING SARON 4* στο Καλαμάκι Κορινθίας • Πλήρης
διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με μπουφέ γεύμα
και τελειώνοντας με πρωϊνό • Το Αναστάσιμο δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα
(μέρος της δικαιούμενης διατροφής) • Συμμετοχή στο πλούσιο Εορταστικό
πρόγραμμα του KING SARON • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ALKYON RESORT & SPA 5*

Βραχάτι

Το υπέροχο ALKYON RESORT HOTEL & SPA, στο Βραχάτι Κορινθίας, χτισμένο σε μια έκταση 25 στρεμμάτων, διαθέτει 165 δωμάτια διαφόρων τύπων και μεγεθών σε 12 κτίρια, όλα με θέρμανση, κλιματισμό,
σεσουάρ, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, δορυφορική TV, μπαλκόνι. Στο νεόκτιστο (2013), υπερσύγχρονο κτίριο υπηρεσιών, παρέχει άνετα σαλόνια με τζάκι, κεντρικό μπαρ, εστιατόριο, ενώ εξακολουθούν να
λειτουργούν οι αγαπημένες του γνωστές “γωνιές” για χαρτάκι και ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων με επιτραπέζια παιχνίδια, πινγκ - πονγκ, μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι κ.α. Εντυπωσιακό είναι και το επίσης νεόκτιστο
(2013) Wellness Center με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi 6 θέσεων, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο και καμπίνες για θεραπείες προσώπου και σώματος. Επιπλέον διαθέτει 2 εξωτερικές πισίνες, γήπεδο
βόλεϋ/ μπάσκετ, κομμωτήριο και κατάστημα. Ελεύθερη χρήση wi - fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
Το εορταστικό πακέτο ισχύει από 6 - 10/4/2018
και περιλαμβάνει:
• Ποτό Καλωσορίσματος • Καλαθάκι με κουλουράκια και κόκκινα αυγά. • Αναστάσιμα
κεριά. • Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά. • Δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα
και αρτύσιμα εδέσματα (ημιδιατροφή) • Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά το Μεγάλο Σάββατο.
• Πασχαλινό γεύμα αντί δείπνου την Κυριακή του Πάσχα με:
α) παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό μας συγκρότημα όπως επιβάλλει το
έθιμο και β) γλέντι με τις επιλογές του Dj μας.
• Κρασί κατά την διάρκεια των γευμάτων.
• Ούζο και ποικιλία μεζέδων, μετά το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα και τις
ψησταριές με τους οβελίες και τα κοκορέτσια να έχουν στηθεί από νωρίς το πρωί
στον κήπο (καιρού επιτρέποντος).
• Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου.
• Δωρεάν χρήση για τους διαμένοντες σε Junior Suites, των κάτωθι υπηρεσιών
του Spa Center: - Sauna, Hammam και θερμαινόμενο Jacuzzi.
• 15% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα).

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές) ημιδιατροφή στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
με κρασί στη διάρκεια όλων των γευμάτων.
3 μέρ./ 2 νύχτ.

4 μέρ./ 3 νύχτ.

5 μέρ./4 νύχτ.

Δίκλινο Standard

188

249

295

Δίκλινο Superior

207

278

332

Δίκλινο Executive

226

309

371

3ο άτομο

- 30 %

- 30 %

- 30 %

3ο άτ. έως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτ. 4 έως 12 ετ. σε Superior

- 50 %

- 50 %

- 50 %

Μεζονέτα *

512

705

865

Μονόκλινο Standard **

288

375

430

* Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
** 1 ενήλικας και 1 παιδί έως 12 ετών σε Standard δωμάτιο χρέωση μονοκλίνου

PAPPAS HOTEL 3*

Λουτράκι

Tο αγαπηµένο σε όλους PAPPAS HOTEL (Β’κατ), ανοίγει τις πύλες του να σας υποδεχθεί τις Άγιες µέρες του Πάσχα. Χτισµένο σ’ένα µαγευτικό σηµείο στις όχθες του Κορινθιακού Κόλπου.
∆ίπλα στην καταγάλανη θάλασσα, προσφέρει άνετη και ευχάριστη διαµονή για τις Άγιες µέρες του Πάσχα. ∆ιαθέτει 84 δωµάτια µε κλιµατισµό, τηλεόραση και βεράντα καθώς και 16 bungalows
εξοπλισµένα µε κλιµατισµό και ψυγείο, ιδανικά για να φιλοξενήσουν οικογένειες. Το ξενοδοχείο Pappas εκφράζει την Ελληνική Φιλοξενία για περισσότερα από 35 χρόνια, αντιπροσωπεύοντας
την ευγένεια, την κοµψότητα, την υψηλή αισθητική και την άψογη εξυπηρέτηση σε συνδυασµό µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) ημιδιατροφή στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
3 μέρ./ 2 νύχτ.* 4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./4 νύχτ.

Δίκλινο Standard θέα βουνό
99
139
182
Δίκλινο Superior θέα βουνό
115
165
215
3ο άτομο θέα βουνό
75
105
137
Δίκλινο Standard θέα θάλ. ή Bungalow
115
165
215
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα
130
188
245
3ο άτομο θέα θάλασσα
85
122
168
3o άτ.έως 12ετ& 4ο άτομο ως 6ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 7 - 12 ετών
40
55
65
Μονόκλινο Standard θέα βουνό*
125
176
230
Μονόκλινο Superior θέα βουνό*
147
210
272
Μονόκλινο Standard θέα θάλασσα*
156
222
292
177
253
334
Μονόκλινο Superior θέα θάλασσα*
*Οι τιμές για δύο νύχτες, αλλά και των μονόκλινων ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Pappas Hotel - Αθήνα € 35 το άτομο.

NEGROPONTE Resort Eretria 5*
Τόσο ποιοτικές υπηρεσίες δεν θα βρείτε πουθενά στην περιοχή. Μέσα σε ένα υπέροχο περιβάλλον με αιωνόβια πεύκα, σχίνα, κήπους και εξαιρετική
κουζίνα. Φανταστείτε το! 22.000 τ.μ. κατά μήκος μιας παραλίας μήκους 160 μ., λίγα μέτρα από τα μπαλκόνια των δωματίων - μόνο 2 χλμ. από την
Ερέτρια. Φανταστείτε το Πάσχα σας εδώ. Το Negroponte Resort Eretria, χτισμένο σε σχήμα Π, αγκαλιάζει τη θάλασσα μπροστά του και
χαρίζει πανοραμική θέα, με ρομαντικά ηλιοβασιλέματα! Είναι ένα Συγκρότημα με φιλικά υλικά, ξύλινες αυτοφερόμενες στέγες, μπάνια με επένδυση
από σκυριανό μάρμαρο, ξύλινα κουφώματα και δάπεδα, κρεβάτια Coco - Mat από 100% φυσικά υλικά, με δορυφ. τηλεόραση, μίνι μπαρ και ενσύρματη
ή ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ. Ευχαριστηθείτε το Πάσχα σας εδώ: Εστιατόριο με βεράντα και πανοραμική θέα στη θάλασσα - Εστιατόριο στην
πισίνα με θέα στη θάλασσα - Μπαρ πισίνας - Εσωτερικός παιδότοπος και εξωτερική παιδική χαρά - Εξωτερική παιδική πισίνα - Εξωτερική πισίνα με
υδρομασάζ - Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με τζακούζι - Μίνι Μάρκετ - Γωνιά Internet χωρίς χρέωση - Πλήρες γυμναστήριο Technogym - Γήπεδο
ποδοσφαίρου (5x5) - 2 γήπεδα τένις - Γήπεδο μπάσκετ - 800 μ. ασφαλής διαδρομή για ενεργό περπάτημα και τρέξιμο - Τοπική υπηρεσία ταξί Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτων.

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές) ημιδιατροφή
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 6 ετών
3ο άτομο 7 - 12 ετών
Μονόκλινο*
Τετράκλινο με 2 παιδιά 7-12 ετ.**
Τετράκλινο με 2 παιδιά **
(1ο 0 - 6 ετών + 2ο 0 - 12 ετών)

3 μέρ./ 2 νύχτ.

4 μέρ./ 3 νύχτ.

5 μέρ./ 4 νύχτ.

195
136
Δωρεάν
60
270
492

249
174
Δωρεάν
90
345
645

299
208
Δωρεάν
120
420
790

450

590

720

*Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ζήτησης.
**Συνολική τιμή δωματίου. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα + 10%
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - NEGROPONTE - Αθήνα με επιτάφιο και Ανάσταση € 35 το άτομο.

Έκπτωση Early booking 5% επί των ανωτέρω τιμών, για επιβεβαιωμένες κρατήσεις με προκαταβολή έως 28 Φεβρουαρίου 2018.
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Οι τιμές περιλαμβάνουν: • Πλούσιο Πρωινό και Βραδινό μπουφέ με
αρτοσκευάσματα και γλυκά προετοιμασμένα στο ξενοδοχείο • Αναστάσιμο
Δείπνο το Μ. Σάββατο, με την παραδοσιακή Μαγειρίτσα • Ζωντανή μουσική &
Πλούσιο Πασχαλινό παραδοσιακό μπουφέ την Κυριακή του Πάσχα αντί δείπνου
• Ζωντανή μουσική, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα • Ελεύθερη χρήση της
εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου Technogym • Συμμετοχή σε
προγράμματα yoga, zumba, pilates, κ.α. • Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων
tennis, basket και ποδοσφαίρου κατά την διάρκεια της ημέρας • Καθημερινή
δημιουργική απασχόληση για τους μικρούς μας φίλους από έμπειρο προσωπικό
με ομαδικά παιχνίδια, εορταστικές χειροτεχνίες, κατασκευές και ζωγραφική, kids
cinema και πολλά άλλα

Kinetta Beach Resort & Spa 4*

Κινέττα

Κυριακή του Πάσχα ο Θέμης Αδαμαντίδης
με την ορχήστρα του,

θα σας διασκεδάσουν με αγαπημένα τραγούδια,
στο μεσημεριανό σας γεύμα!

με πασχαλινό All inclusive, ψήσιμο του οβελία, γλέντι και χορό!
Μέσα σε πανέμορφους κήπους που μυρίζουν Άνοιξη, στο ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa 4*, μόλις 56 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Εδώ
που συνηθίζουν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας (και οι γνωστοί τους από πιο μακριά), να αναζητούν και να απολαμβάνουν όμορφες διακοπές, σε
ένα σικάτο περιβάλλον. Είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές, συνδυάζοντας υπηρεσίες για μεγάλους και μικρούς, χαλάρωση και παιχνίδι,
διασκέδαση με πολλές επιλογές. Χαρείτε το όπως σας ταιριάζει και ζήστε την Ανάσταση σαν στο σπίτι σας!
Διαμονή: 253 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, σε μικρά κτήρια & bungalows, και 3 σουίτες, θα φιλοξενήσουν τις πιο ωραίες
στιγμές των διακοπών σας. Μέσα σε κήπους, που σας οδηγούν στην όμορφη παραλία! Τα δωμάτια μπορούν να φιλοξενήσουν 1
έως 4 άτομα - και είναι όλα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι ή βεράντα στους υπέροχους κήπους. • 2 παιδιά
έως 12 ετών φιλοξενούνται δωρεάν!
Παροχές: 2 Εστιατόρια με Μεσογειακή και Διεθνή κουζίνα, με θέα τη θάλασσα και την πισίνα - Σαλόνι με τζάκι - Μπαρ Αίθουσα Επιτραπέζιων Παιχνιδιών - Πισίνα - Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5 - Γήπεδο Μπάσκετ - Γήπεδο Τένις - Γήπεδο Βόλεϊ - και
ένα νέο και πλήρως εξοπλισμένο Spa, με μεγάλη ποικιλία από Θεραπείες Σώματος & Προσώπου - Μασάζ & Γυμναστήριο.
Απολαύστε τη Θερμαινόμενη Πισίνα και το Jacuzzi, αναζωογονηθείτε στο Χαμάμ και στη Σάουνα, ανακαλύψτε και χαρείτε
κάποιες από τις πολλές θεραπείες που θα βρείτε στο Spa jet. Και μόλις 1 χιλιόμετρο από το ξενοδοχείο, που περπατιέται άνετα,
υπάρχει το μικρό εκκλησάκι, ο άγιος Χαράλαμπος, για όσους θέλουν να κρατήσουν την επαφή τους με τις άγιες μέρες.

ALL INCLUSIVE για το ΠΑΣΧΑ
•
•
•
•
•

Πρωινό, Μεσημεριανό, Βραδινό σε πλούσιο μπουφέ
Κατά την διάρκεια του γεύματος και του δείπνου προσφέρεται νερό και κρασί.
To snack bar λειτουργεί από 12:00-13:30 και προσφέρει διάφορους μεζέδες και από 16:00-18:00 προσφέρει 		
γλυκά και φρούτα.
Το snack bar και το μπαρ της πισίνας λειτουργούν από 11:00-18:00 και προσφέρουν αναψυκτικά, μπύρα,
ούζο και κρασί.
Το κυρίως μπαρ λειτουργεί από 18:00-23:30 και προσφέρει όλα τα ποτά (local drinks) όπως ουίσκι, τζιν,
βότκα, ρούμι, ούζο, κοκτέιλ της ημέρας, μπύρα και κρασί.

Εορταστικό πρόγραμμα

• Ποτό Καλωσορίσματος

• Η πλήρης διατροφή αρχίζει με το μεσημεριανό την ημέρα

της άφιξης και τελειώνει με το πρωινό την ημέρα της
αναχώρησης (σε πλούσιους μπουφέδες, πρωί - μεσημέρι
βράδυ και δωρεάν ποτά μη εμφιαλωμένα - κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά - στα γεύματα).

• Αναστάσιμο Δείπνο το βράδυ της Ανάστασης

και Πασχαλινό Γεύμα το μεσημέρι της Κυριακής,
συνοδεία ζωντανης μουσικής με οβελία, κοκορέτσι και
άλλα εδέσματα.

• Πριν το μεσημεριανό της Κυριακής,

ανοίγει προμεσημβρινό μπουφέ με μεζέδες,
καθώς θα ψήνονται τα αρνιά.

...και υπηρεσίες Κ Spa
Στο πλήρως εξοπλισμένο Κ Spa (με χρέωση) θα βρείτε μεγάλη
ποικιλία από θεραπείες σώματος και προσώπου, μασάζ και
ολιστικές θεραπείες. Χαλαρώστε στη θερμαινόμενη πισίνα
ή στο jacuzzi, αναζωογονηθείτε στο χαμάμ ή τη σάουνα,
απολαύστε μία από τις πολλές θεραπείες που προσφέρει το
spa jet ή αθληθείτε στο γυμναστήριο.

Πανέμορφος χώρος περιμένει τους μικρούς μας φίλους στο Κινέτα
Kids club, κυνήγι χαμένου θησαυρού, παιχνίδια περιπέτειας
στον εξωτερικό χώρο , διαγωνισμοί χορού, εκπληκτικά face painting
περιμένουν και φέτος όλα τα παιδιά. Εξειδικευμένοι παιδαγωγοί θα
απασχολούν τα παιδιά.

με την αποκλειστική φροντίδα της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ALL INCLUSIVE στο οποίο περιλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

3 μέρες / 2 νύχτες

4 μέρες / 3 νύχτες

159
130
Δωρεάν
Δωρεάν
235

199
162
Δωρεάν
Δωρεάν
298

• Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Kinetta Beach - Αθήνα € 30 το άτομο
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EXCLUSIVE

Το πρώτο των πολυτελών DOLCE στη χώρα μας!
Μία όαση στην Αττική
δίπλα στο κύμα...

Family Easter Holidays

Β Ρ Α Υ Ρ Ω Ν Α
Α Τ Τ Ι Κ Η

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, MINI CLUB ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

και φυλασσόμενο Παιδότοπο που θα κατακτήσει τις καρδιές των λιλιπούτιων φίλων μας!

Μ Ι Ν Ι C LU B
με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»

Γεια σας με λένε Ηλία και είμαι 6 ετών.
Το Πάσχα που έρχεται σας ετοιμάζω πολλές
εκπλήξεις στο ξενοδοχείο που θα με πάνε
η μαμά και ο μπαμπάς μου.
Πρώτον θα παίξουμε απεριόριστα,
δεύτερον θα έχουμε φουσκωτά παιχνίδια
απόλυτα ασφαλή,
τρίτον θα παίξουμε παιχνίδια περιπέτειας
όχι αυτά της τηλεόρασης πολύυυυ καλύτερα,
θα μάθουμε να βάφουμε αυγά και ας λερωθούμε και
τέλος θα φτιάξουμε τις δικές μας λαμπάδες με ότι
σχέδιο θέλουμε, για αυτό σας περιμένω να παίξουμε
όλοι μαζί και να γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι.
Καλό Πάσχα !!! Ο φίλος σας Ηλίας.
Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!
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Εστιατόρια & Μπάρ
THEA MAIN RESTAURANT: Ο ιδανικός τρόπος να ξεκινήσετε την ημέρα σας και να γεμίσετε με ενέργεια, την οποία
θα χρειαστείτε για τις δραστηριότητές σας!
FILEMA A LA CARTE RESTAURANT: Γευτείτε τη φρεσκάδα σε κάθε πιάτο, απολαμβάνοντας Μεσογειακή κουζίνα
στο Filema A La Carte Restaurant!
ILIOS POOL BAR: Καθίστε αναπαυτικά στην ξαπλώστρα σας και χαλαρώστε, με θέα το καταγάλανο νερό της
πισίνας και το υπέροχο περιβάλλον!
ARIA MAIN BAR: Ακούστε απαλή μουσική και απολαύστε το ποτό σας ή ένα δροσιστικό κοκτέιλ με υπέροχη θέα.
Κέντρο Spa και θαλασσοθεραπείας: Παραδοθείτε στην υπέροχα αναζωογονητική φύση του Spa.
Απολαύστε ένα χαλαρωτικό μασάζ, νιώστε τη δύναμη της θαλασσοθεραπείας και ανακαλύψτε την εσωτερική σας
ισορροπία. Απολαύστε μια πληθώρα υπηρεσιών ομορφιάς και κάντε δώρο στον εαυτό σας μία από τις θεραπείες
αναζωογόνησης για το σώμα και το πνεύμα. Το Spa του Dolce πρόκειται σίγουρα για το απόλυτο μέρος χαλάρωσης.
Σπορ για τους μικρούς και τους μεγάλους
Απολαύστε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και επιδοθείτε σε θαλάσσια σπορ, χαλαρωτικές βουτιές στην πισίνα
ή ατελείωτες ώρες διασκέδασης κάνοντας σπορ. Το Dolce Attica Riviera προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών
για όλους τους επισκέπτες, που επιθυμούν να γυμναστούν αλλά και να διασκεδάσουν.
• Εξωτερική πισίνα με θαλασσινό αλάτι (με ξεχωριστό ρηχό κομμάτι για παιδιά)
• Δύο υπαίθρια φωτιζόμενα γήπεδα τένις • Γήπεδα Μπάσκετ & Βόλεϊ • Mini Ποδόσφαιρο 5Χ5 • Πινγκ Πονγκ
• Γήπεδο Petanque • Παιδική Χαρά • Κέντρο Θαλασσίων Σπορ

Γιορτάστε την
Ανάσταση του Κυρίου
με την ορχήστρα και τους

τραγουδιστές της σε μεγάλα κέφια

RetroX

στο Αναστάσιμο δείπνο

το Μεγάλο Σάββατο!

ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

Dolce Attica Riviera 4*

Διπλό Πασχαλιάτικο γλέντι!!!

Στο Αναστάσιμο δείπνο με τους Retrox και την Κυριακή με τον Στέλιο Διονυσίου
Το Dolce Attica Riviera 4* είναι ένα υπέροχο θέρετρο στο ανατολικό μέρος της Αττικής και τη Βραυρώνα. Σε κοντινή απόσταση από
την Αθήνα, το ξενοδοχείο διατηρεί τον ειδυλλιακό του χαρακτήρα και προσφέρει το απόλυτο σκηνικό για αξέχαστες διακοπές δίπλα στο
κύμα. Απολαύστε εξαιρετική διαμονή μέσα από μία ευρεία γκάμα επιλογών ανάμεσα σε δωμάτια, bungalows και σουίτες που καλύπτουν
κάθε σύγχρονη ανάγκη μα και επιθυμία. Κάθε κλιματιζόμενο δωμάτιο περιλαμβάνει δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και ψυγείο,
ενώ το μπάνιο είναι εξοπλισμένο με στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Στο σπα θα χαλαρώσετε με περιποιήσεις
θαλασσοθεραπείας, εσωτερική πισίνα με ιαματικό νερό και υδρομασάζ. Παρέχονται δωρεάν μπουρνούζια και παντόφλες.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Κάθε δωμάτιο διαθέτει κλιματισμό & κεντρική θέρμανση, δορυφορική τηλεόραση
επίπεδης οθόνης και ψυγείο, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας και η χρήση Wi-Fi, ενώ το μπάνιο είναι
εξοπλισμένο με στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Αφήστε τη λιακάδα να
λούσει το εσωτερικό του δωματίου και να αποκαλύψει την μοναδική του καλαισθησία! Υπάρχουν
και δωμάτια με 4 κρεβάτια (σε κουκέτα).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Ακόμα διαθέτει κεντρικό εστιατόριο και εστιατόριο a la carte, κεντρικό μπαρ και poll
bar, εξωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό (με ξεχωριστό ρηχό κομμάτι για παιδιά), 2 υπαίθρια
φωτιζόμενα γήπεδα τέννις, γήπεδα μπάσκετ & βόλεϊ, Mini ποδόσφαιρο 5Χ5, πινγκ πονγκ, γήπεδο
petanque, παιδική χαρά, κέντρο θαλασσίων σπορ, 2 καταστήματα, Business Center, πολλές
συνεδριακές αίθουσες, κέντρο Spa και θαλασσοθεραπείας, με περιποιήσεις, εσωτερική πισίνα με
ιαματικό νερό, υδρομασάζ κ.α.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
• Πλούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
• Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο, με νηστίσιμα και μη.
• το Μεγάλο Σάββατο θα μοιραστούν σε μικρούς & μεγάλους Λαμπάδες για την Ανάσταση.
• Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, τσουρέκια, κόκκινα αυγά και πολλά εδέσματα
(στη θέση του δείπνου της ημέρας). Γλέντι, κέφι & χορός με τους RETROX.
• Κυριακή του Πάσχα ψήσιμο των αρνιών & μετά τις 11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες.
• Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι, μαγειρευτά, σαλατικά,γλυκά
με ζωντανή μουσική και χορό, με τον Στέλιο Διονυσίου και την ορχήστρα του για Λαμπριάτικο ξεφάντωμα!
Τα φαγητά αρχίζουν με μεσημεριανό την ημέρα άφιξης
και τελειώνουν με πρωϊνό την ημέρα αναχώρησης

Καλό Πάσχα!!!

Ανοιξιάτικο
& Λαμπριάτικο
ξεφάντωμα με τον

Στέλιο Διονυσίου
και την Ορχήστρα του, στο
μεσημεριανό γεύμα σας την

Κυριακή του Πάσχα!
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με πλήρη διατροφή, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
3 μέρες/ 2 νύχτες

4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/4 νύχτες

Δίκλινο Promo Dlx KK χωρίς θέα
147
205
269
Δίκλινο Dlx KK θέα βουνό
155
219
288
Δίκλινο Dlx KK θέα θάλασσα
167
235
310
Δίκλινο Dlx Bungalow θέα θάλασσα
167
235
310
Δίκλινο Premium KK θέα βουνό
188
262
349
Δίκλινο Premium Bungalow θέα θάλασσα
203
283
377
3ο άτομο *
110
165
220
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 5 ετών **
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών ***
70
105
140
Μονόκλινο Dlx KK θέα βουνό
250
348
455
Μονόκλινο Dlx KK θέα θάλασσα
274
382
498
274
382
498
Μονόκλινο Dlx Bungalow θέα θάλασσα
* 3ο άτομο ενήλικας μόνο σε Premium.
** 4ο άτομο 2 έως 5 ετών χωρίς κρεβάτι (στην αγκαλιά των γονέων του / ισχύει για περιορισμένο αριθμό παιδιών).
*** 4ο άτομο 2 έως 12 ετών μόνο σε Premium δωμάτια.
Επιβάρυνση μεταφοράς: Αθήνα - Dolce Attica Riviera - Αθήνα: € 20 κατ'άτομο
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grecotel olympia riviera thallaso 5*

Tο απόλυτο θέρετρο-spa!
Μοναδικές στιγμές γιορτής και μεγάλων προσδοκιών, πολύτιμης μοναξιάς και ηρεμίας. Απλές στιγμές αγάπης,
πολυτέλειας και ανακάλυψης.
Το 5 αστέρων Grecotel Olympia Riviera and Aqua Park βρίσκεται σε μια έκταση 2000 στρεμμάτων κατά μήκος μιας
αμμώδους παραλίας 2χλμ. στην Κυλλήνη. Ακόμη διαθέτει εξωτερικές πισίνες, Δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο με
Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους & δωμάτια του ξενοδοχείου, Internet corner , Private Parking, Terrace
lobby bar, 'Αμμοθίνες' Ελληνικές γεύσεις a la carte.
Το Sunset Restaurant έχει θέα στην θάλασσα και σερβίρει καθημερινά πρωινό, καθώς και διεθνή πιάτα για
μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο με μπουφέ και για τους μικρούς μας φίλους. Στο Sea Dunes Restaurant δίπλα στην
πισίνα μπορείτε να απολαύσετε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, ενώ μπορείτε να πιείτε ποτά και κοκτέιλ στο μπαρ
της βεράντας ή στο μπαρ δίπλα στην πισίνα.
Τα δωμάτια και οι σουίτες είναι κομψά διακοσμημένα σε μπεζ τόνους, ανοίγουν σε μπαλκόνι ή βεράντα με θέα
στο Ιόνιο Πέλαγος. Όλα περιλαμβάνουν κλιματισμό, ψυγείο, θυρίδα ασφαλείας και δορυφορική τηλεόραση. Τα
πολυτελή μπάνια είναι εξοπλισμένα με μπουρνούζια, παντόφλες και δωρεάν προϊόντα περιποίησης.
Το κέντρο θαλασσοθεραπείας Elixir έχει επιφάνεια 4500μ² και περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα, υδρομασάζ,
αίθουσες μασάζ, σάουνα και γυμναστήριο.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Πλήρες Πρωινό σε μπουφέ όλες τις ημέρες.
• Μ. Παρασκευή - δείπνο σε μπουφέ με ποτά (Τοπικό κρασί, Νερό, Μπύρες, Αναψυκτικά).
• Μ. Σάββατο - Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με ποτά (Τοπικό κρασί, Νερό, Μπύρες, Αναψυκτικά).
• Κυριακή - Πασχαλινό γεύμα μπουφέ με ποτά( Τοπικό κρασί, Νερό, Μπύρες, Αναψυκτικά).
• Δευτέρα - Δείπνο σε μπουφέ με ποτά (Τοπικό κρασί, Νερό, Μπύρες, Αναψυκτικά).
• Tasty corner κάθε μεσημέρι για τα παιδιά δωρεάν.
• Ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους μικρούς μας φίλους,
καθώς & βραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους.
• Πασχαλινές λιχουδιές καλωσορίσματος στο δωμάτιο.
• Δωρεάν late check out. • Λαμπάδα και τσουρέκι στο δωμάτιο ανά άτομο.
• 20% έκπτωση στις θεραπείες του SPA.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές).
4 μέρες/3 νύχτες
6 - 9/4
375
455
150
Δωρεάν
Δωρεάν
1650

5 μέρες/4 νύχτες
6 - 10/4
437
532
200
Δωρεάν
Δωρεάν
1925

Δίκλινο Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Family Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3o άτομο έως 12 ετών
4ο άτ. έως 12 ετών σε Family
Villa Delos Pool *
*Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Για την επιβεβαίωση της κράτησης, απαιτείται προκαταβολή 50% η οποία είναι μη επιστρέψιμη.
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ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

BELLE HELENE HOTEL 3*sup

το Γύθειο της ωραίας Ελένης & η Μυσταγωγική Μονεμβασιά
Μυστράς - Σπάρτη - Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη Μονή Ελώνης - Λεωνίδιο - Άστρος
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο
Ελιάς) - Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για τον
ιστορικό Μυστρά (έξοδα ατομικά), την καλύτερα σωζόμενη
βυζαντινή πολιτεία στον ελλαδικό χώρο που είναι μνημείο
παγκόσμιας κληρονομιάς Unesco. Συνεχίζουμε για την Σπάρτη
όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο ελιάς και ελληνικού λαδιού,
ένα κόσμημα της πόλης με εκθέματα και μηχανισμούς από την
αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας (έξοδα ατομικά). Αργότερα
εγκατάσταση στο BELLE HELENE HOTEL 3*sup στην
παραλία Βαθύ σε δωμάτια με θέα θάλασσα. Νηστίσιμο δείπνο
και παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Μυσταγωγική Μονεμβασιά
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στη ρομαντική
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, το στολίδι της ανατολικής
ακτής της Πελοποννήσου. Ταξίδι στη μεσαιωνική
καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια του σήμερα! Περίπατος
- περιήγηση στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά
αρχοντικά, τις σαράντα εκκλησιές, τις καμάρες, που από
κάτω τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα δρομάκια με
πάμπολλα μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα και ενθύμια κ.α.
Αυτές τις μέρες, η μυσταγωγική ατμόσφαιρα είναι ακόμα πιο
έντονη. Απολαύστε και κρατήστε στα μάτια σας τη στιγμή.
Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε
τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για την παρακολούθηση

της Αναστάσιμης λειτουργίας. Ακολουθεί το εορταστικό
Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική παραδοσιακή
μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Ημέρα Λαμπρής - Γύθειο
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πρόγευμα μπουφέ. Ελάτε να απολαύσουμε
το ψήσιμο του οβελία στην παραλία (καιρού επιτρέποντος)
με ουζάκι, κρασάκι και μεζεδάκια! Θα ακολουθήσει το
παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με αρνί σούβλας, κρεατικά,
κόκκινα αυγά, ορεκτικά, σαλάτες, φρούτα, γλυκά και γλέντι
με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι. Το απόγευμα θα
περιηγηθούμε στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο με τα
πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Αρχαίο
και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού
κόλπου με σπίτια που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην
πλαγιά του βουνού "Ακούμαρο". Ακόμα θα δούμε τον
επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο
νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη,
σύμφωνα με τη μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για την Τροία).
Δευτέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς Νεάπολη
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για το υπέροχο χωριό
των Ταλάντων. Τόπος με πλούσια βλάστηση και συνεχή
ροή υδάτων που κάποτε κινούσαν 11 νερόμυλους! Θα
επισκεφθούμε τον τέλεια αναστυλωμένο (2006) και μοναδικό
πλήρως λειτουργικό της περιοχής. Συνεχίζουμε για το

Ε ιδικές Π ασχαλινές παροχές B elle H elene

Μ. Παρασκευή
17:00-20:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα
βουτήματα και σνακ
20:30 δείπνο σε νηστίσιμο μπουφέ με απεριόριστη
κατανάλωση ποτών (κρασί τοπικής παραγωγήςβαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά)
16:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα
παιδαγωγό, παιδικός κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά (αν ο καιρός είναι καλός)
Μ. Σάββατο
17:00-21:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα
βουτήματα και σνακ
00:00 αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί τοπικής
παραγωγής-βαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά) και
ζωντανή μουσική
16:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα
παιδαγωγό, παιδικός κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά (αν ο καιρός είναι καλός)

Κυριακή του Πάσχα
17:00-21:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα
βουτήματα και σνακ
14:30 πασχαλινό γεύμα με τον παραδοσιακό οβελία
σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση ποτών
(κρασί τοπικής παραγωγής-βαρελίσια μπύρααναψυκτικά) και ζωντανή μουσική
16:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα
παιδαγωγό, παιδικός κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά (αν ο καιρός είναι καλός)
Δευτέρα του Πάσχα
16:00-20:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα
βουτήματα και σνακ
20:30 δείπνο σε μπουφέ με απεριόριστη
κατανάλωση ποτών (κρασί τοπικής παραγωγήςβαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά)
16:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα
παιδαγωγό, παιδικός κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά (αν ο καιρός είναι καλός)

εντυπωσιακότατο σπήλαιο (δεύτερο στο είδος του σε όλη
την Ευρώπη), της Καστανιάς, στην ανατολική απόληξη του
Πάρνωνα, (έξοδα ατομικά) με απίστευτη πυκνότητα και
ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών. Θα διανύσουμε
300 μ. περίπου σε άνετους διαδρόμους στις επισκέψιμες
αίθουσες έκτασης 1500 τ.μ. Σε μικρή απόσταση θα δούμε
και το παμπάλαιο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, σημαδεμένο
απ' τα περάσματα κουρσάρων και κατακτητών. Επόμενος
σταθμός μας η Νεάπολη, σχεδόν στη θέση της αρχαίας πόλης
των Bοϊών που καταποντίστηκε από σεισμό το 375 μ.Χ. Εμείς
θα απολαύσουμε τον γαλήνιο όρμο, την κεντρική πλατεία,
τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδας, φρέσκα ψαρικά
στα ταβερνάκια και θα φωτογραφηθούμε μπροστά από το
ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού. Επιστροφή
και το βράδυ δείπνο.
Τρίτη: Μονή Μαλεβής - Παράλιο Άστρος Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για την Ι.Μ. της Παναγίας
Μαλεβής, στο απερίγραπτης ομορφιάς προστατευόμενο
δάσος του δενδρόκεδρου στις πλαγιές του Πάρνωνα στην
Κυνουρία. Χρόνος για γεύμα στο “νησιωτικό” Παράλιο Άστρος.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω του αυτοκινητοδρόμου.
Σημειώσεις:
Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα (Νερόμυλος
Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη). Η 5ήμερη
εκδρομή πραγματοποιείται με πούλμαν 30 θέσεων.

Αναχ.: 6 Απριλίου 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή &
ποτά στη διάρκεια των γευμάτων, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα και extra παροχές*
4 μέρες
5 μέρες
Δίκλινο
259
329
3ο άτομο
174
218
3ο άτομο ως 12 ετών
95
115
4ο άτ. ως 12 ετ.σε δίκλινο
162
202
Μονόκλινο
355
455
Family *
---

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή & ποτά
στη διάρκεια των γευμάτων, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα και extra παροχές*
4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες / 4 νύχτες
179
229
95
115
Δωρεάν
Δωρεάν
80
100
275
355
450
590

*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
BELLE HELENE 3* Superior στην παραλία Βαθύ Γυθείου σε δωμάτια με θέα θάλασσα •
Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα (αντικαθιστά την ημιδιατροφή της ημέρας) • Συμμετοχή στο
Πασχαλιάτικο γλέντι • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.
35

EXCLUSIVE

Διακοπές Πάσχα...
με πλήρη διατροφή

Family Easter Holidays

Α χα ϊ α
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ
...και απεριόριστα ποτά στα φαγητά (κρασί βαρελίσιο, αναψυκτικά, draft μπύρα)!
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.

Μ Ι Ν Ι C LU B
με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»
Παιδική απασχόληση σε καθημερινή βάση
(11:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00)
Μικροί μεγάλοι ακούστε!
Στο Porto Rio περιμένουμε τους μικρούς μας φίλους

ΔΙΑΜΟΝΗ
Η δυναμικότητα του Ξενοδοχειακού Συγκροτήματος είναι 120
δωμάτια, που τα χαρακτηρίζει η άνεση χώρων, η λειτουργικότητα
και η πολυτέλεια.
Standard
Με ηχομονωτικά παράθυρα, καλωδιακή δορυφορική τηλεόραση,
Κλιματισμό, Παιδικά κρεβατάκια, Διαθέσιμα έξτρα κρεβάτια,
Υψηλής ταχύτητας ασύρματη πρόσβαση στο internet, Απευθείας
τηλεφωνική γραμμή, Θυρίδα ασφαλείας, Μπαλκόνι σε όλα τα
δωμάτια, Θέα στον κήπο ή το βουνό Παναχαϊκό, Υπηρεσία
αφύπνισης, Σεσουάρ, Σίδερο-σιδερώστρα (με ζήτηση), Ιδιωτικό
λουτρό, Προϊόντα φροντίδας σώματος, Καφετιέρα / τσαγιέρα
(με ζήτηση), Εφοδιασμένο μίνι μπαρ, Υπηρεσία παράδοσης
εφημερίδων (με ζήτηση), Υπηρεσία δωματίου 7:00 - 23:00
Junior Suites. Επί πλέον DVD Player, Mini HI-FI CD Player,
Ζυγαριά στο μπάνιο.
Δίκλινα δωμάτια
Το Main Building διαθέτει 114 ευρύχωρα δίκλινα δωμάτια με όλες τις
ανέσεις ενός 4* ξενοδοχείου. Βελούδινες υφές σε μοκέτες, κουρτίνες
και υφάσματα επιπλώσεων, αρμονικοί συνδυασμοί χρωμάτων

που φέρνουν τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο στο εσωτερικό
των δωματίων, με το χρυσό της άμμου και το μπλε της θάλασσας
να κυριαρχούν στις χρωματικές επιλογές. Όλα τα δίκλινα δωμάτια
διαθέτουν το δικό τους μπαλκόνι με τη σχετική επίπλωση, ώστε
να απολαύστε τη θέα της επιλογής σας, είτε στο βουνό είτε στη
θάλασσα, ενώ τα ηχομονωτικά παράθυρα σας εξασφαλίζουν ώρες
ηρεμίας όταν τις χρειάζεστε.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Εστίαση: Κεντρικό εστιατόριο, Beach Bar Barbeque, Lobby bar και
Pool bar.
Υπηρεσίες Υποδοχής 24 ώρες (αφύπνιση, μεταφορά & φύλαξη
αποσκευών, ταξί), Καθημερινή τακτοποίηση δωματίων από την
υπηρεσία ορόφων, Το πρωινό μπορεί να σερβιριστεί στο δωμάτιό
σας με επιπλέον χρέωση. Δωρεάν Wi-Fi, Bridge room, 2 πισίνες με
θαλασσινό νερό, γήπεδο τένις με φωτισμό, γυμναστήριο, σάουνα,
χαμάμ, beach volley, δωρεάν ανοικτό παρκινγκ.
Unique Tennis Club
Το ξενοδοχείο διαθέτει ένα από τα καλύτερα χωμάτινα γήπεδα τένις
της Πάτρας. Είναι φωταγωγημένο και επαγγελματίας του τένις είναι
διαθέσιμος για μαθήματα ή για να παίξετε τένις μαζί του.

να διασκεδάσουμε με διαγωνισμούς χορού,
να κάνουμε πανέμορφα σχέδια στα προσωπάκια,
μπαλόνια και να παίξουμε παιχνίδια δραστηριοτήτων.
Οι γονείς χαλαροί θα απολαύσουν ένα καφέ
και οι μικροί ήρωες θα ταξιδέψουν
στην χώρα της διασκέδασης.

CASINO RIO
ΔΩΡΕΑΝ είσοδος στο CASINO
Σε όλες τις διαμονές προσφέρεται δωρεάν
είσοδος στο Casino
(σε άτομα άνω των 23 ετών)
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Λούκας Γιώρκας
και η ορχήστρα του,

θα σας διασκεδάσουν
με υπέροχη μουσική και τραγούδια, μεσημέρι
της Κυριακής του Πάσχα!

Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο των αρνιών.
Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει μπουφές με ουζομεζέδες και μουσική.
Πασχαλινό Γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας), με παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι
και άλλα εδέσματα σε μπουφέ, με ζωντανή μουσική, χορό & διασκέδαση!

…Ειδικό Ανανεωμένο Πασχαλινό πρόγραμμα με Special παροχές!!!
AXAΪΑ

PORTO RIO HOTEL & CASINO 4*

Ανοιξιάτικη Αχαΐα & Οδοντωτός Καλαβρύτων
Λίμνη Τσιβλού - Σπήλαιο Λιμνών - Πάτρα - Γύρος Τριχωνίδος - Ναύπακτος - Παναγία Τρυπητή

Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα PORTO RIO
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την αλπική Λίμνη
Τσιβλού στο νομό Αχαΐας. Η Τσιβλού βρίσκεται σε υψόμετρο
800 μέτρων και είναι από τις ελάχιστες που υπάρχουν στην
ορεινή Πελοπόννησο. Μια κατολίσθηση που έγινε το 1912
όταν φράχτηκε ο αρχαίος ποταμός Κράθις, ήταν η αιτία για την
δημιουργία αυτού του πανέμορφου φυσικού τοπίου, το οποίο
αγκαλιάζεται από το πράσινο και τις πλαγιές του Χελμού. Στην
συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τη γραφική Ζαρούχλα, με τον
κεντρικό, πλακόστρωτο δρόμο, τα ταβερνάκια αριστερά και
δεξιά, όλα πέτρινα όπως και τα σπιτάκια της. Ελεύθερος χρόνος
για καφέ ή γεύμα προαιρετικά. Το απογευματάκι άφιξη και
τακτοποίηση στο PORTO RIO HOTEL & CASINO RIO 4* στο Ρίο
Πατρών. Νηστίσιμο δείπνο με απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά) και παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
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. Απόγευμα ξεκούρασης στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας,
μετάβαση για την Ακολουθία της Ανάστασης του Θεανθρώπου
και μετά Αναστάσιμο, εορταστικό δείπνο με απεριόριστα ποτά
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα με Πλήρη διατροφή Πάτρα
ΧΡΙΣΤOΣ ΑΝEΣΤΗ! Μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε την
Λαμπριάτικη ατμόσφαιρα και τους χώρους του ξενοδοχείου. Με

φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και θέα προς τη γέφυρα του Ρίου
- Αντιρίου και το Ενετικό Κάστρο, σούβλισμα του παραδοσιακού
οβελία, μεζεδάκια, ουζάκι και μουσική. Ακολουθεί πλούσιο
πασχαλινό μπουφέ με απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά), με αρνιά, παραδοσιακές γεύσεις, γλέντι με μουσική,
χορό! Το απόγευμα περίπατος στην όμορφη πόλη της Πάτρας.
Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά).
Δευτέρα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο - Ναύπακτος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η σημερινή μέρα ξεκινάει με το
πέρασμά 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
φτάνοντας στο ιστορικό Θέρμο, θα περιηγηθούμε στην περιοχή
και στο μοναστήρι του Πατροκοσμά (Κοσμά Αιτωλού). Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό και περίπατο. Ακολουθώντας την εκπληκτική
παραλίμνια διαδρομή της Τριχωνίδας θα καταλήξουμε στην
όμορφη πόλη της Ναυπάκτου για να απολαύσουμε τον καφέ μας
στο λιμανάκι της πόλης με φόντο το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά (κρασί,
μπύρα, αναψυκτικά).
Τρίτη: Παναγία Τρυπητή - Λουτράκι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση αργά για επίσκεψη 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 το κοσμοπολίτικο
Λουτράκι όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και περίπατο στην
παραλιακή και επιστρέφουμε στην Αθήνα το απόγευμα.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τον Γύρο
Τριχωνίδος - Θέρμο - Ναύπακτο.

6 Απριλίου 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή + ποτά
στη διάρκεια των γευμάτων, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική.
Την Κυριακή του Πάσχα με Πλήρη διατροφή και ποτά!
4 μέρες
267
388
219
95
192
335

Δίκλινο
Δίκλινο Suite
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

5 μέρες
325
459
268
120
232
410

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με Πλήρη Διατροφή και ποτά στη διάρκεια των γευμάτων,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική.
3 μέρ./ 2νύχτ.* 4 μέρ./ 3νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ.

Δίκλινο
Δίκλινο Suite
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

152

199

245

245

335

390

125

160

190

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

88

110

145

197

265

330

* Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Επιβάρυνση 3o/4o άτομο ανω των 12 ετών σε Suite € 30 ανά νύχτα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο PORTO RIO HOTEL & CASINO RIO 4*
στο Ρίο Πάτρας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο στη θέση του δείπνου της
ημέρας • Το Πασχαλινό γεύμα επιπλέον της ημιδιατροφής (πλήρης
διατροφή την Κυριακή του Πάσχα) • Απεριόριστα ποτά (κρασί,
μπύρα, αναψυκτικά) στη διάρκεια των φαγητών • Διασκέδαση - γλέντι
με ορχήστρα στο Πασχαλινό γεύμα • Λαμπάδα για την Ανάσταση •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με
πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
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πασχαλιά στην οικογενειακή
ατμόσφαιρα του Achaia Beach!

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Α χα ϊ α
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ

EXTRA παροχές ALL INCLUSIVE
EXTRA παροχές
All Inclusive Achaia Beach 10:00 - 22:00
Το Μεγ. Σάββατο 13:00 - 22:30
Όλη μέρα (εκτός ωρών γεύματος & δείπνου) θα προσφέρονται:
Snacks: Mini μπουφέ με 3 είδη
Ζεστά αφεψήματα: Espresso, Capuccino, καφές φίλτρου
(Γαλλικός) και ζεστή σοκολάτα από ειδική self service μηχανή.
Μπύρα, ούζο και αναψυκτικά: Μπύρα draft (βαρελίσια),
ούζο (ποτήρι) και αναψυκτικά (από post mix). Για τους πολύ
μικρούς μας φίλους και φίλες (ως 5 ετών) χυμός αντί αναψυκτικών.
Για τους μικρούς μας φίλους:
Play room με ποδοσφαιράκι, πινγκ πονγκ, μίνι μπιλιάρδο,
διάφορα επιτραπέζια παιχνίδια, tv και dvd καθώς και εξωτερική
παιδική χαρά.
Για όλους μας τους φίλους:
Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ
Xρήση γυμναστηρίου και σάουνας
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Πρόσφατα ανακαινισμένο, βρίσκεται στον Καστελόκαμπο (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.
Διαθέτει 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.

Πασχαλινό Πρόγραμμα ALL INCLUSIVE Airotel Achaia Beach
Με πλήρη διατροφή (που αρχίζει με δείπνο και τελειώνει με γεύμα) - Πρόγευμα καθημερινά σε μπουφέ

Μεγ. Παρασκευή
Πλούσιο νηστίσιμο μπουφέ δείπνο πριν τον Επιτάφιο.

προσφερθεί ουζάκι και μεζέδες και το μεσημέρι
παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με αρνί σούβλας,
ορεκτικά, σαλάτες, ψητά, επιδόρπια, φρούτα & λοιπά
Μεγ. Σάββατο
εδέσματα με συνοδεία ζωντανής μουσικής από ορχήστρα.
Νηστίσιμο μπουφέ γεύμα. Ποτό καλωσορίσματος,
Μπουφέ δείπνο.
Τσουρέκια & κόκκινα αυγά στα δωμάτια των πελατών.
Αναστάσιμο πλήρες παραδοσιακό δείπνο με την Δευτέρα Πάσχα
πατροπαράδοτη μαγειρίτσα, κυρίως πιάτα κρεατικά, Πλήρες μπουφέ γεύμα & για όσους διανυκτερεύσουν
σαλάτες, επιδόρπια, φρούτα κόκκινα αυγά, τσουρέκια & σερβιριζόμενο δείπνο.
λοιπά εδέσματα όπως ορίζει η μέρα σε μπουφέ.
Τρίτη Πάσχα
Κυριακή Πάσχα
Σερβιριζόμενο γεύμα (για όσους έχουν διανυκτερεύσει τη
Κατά τη διάρκεια του ψησίματος των αρνιών, θα Δευτέρα).

Κοντινές αποδράσεις
και αξιοθέατα
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

…Ειδικό Ανανεωμένο Πασχαλινό πρόγραμμα με Special παροχές!!!
AXAΪΑ

airotel achaia beach 4*

Ταξίδι στην ανοιξιάτικη Αχαΐα & Οδοντωτός Καλαβρύτων
Λίμνη Τσιβλού - Σπήλαιο Λιμνών - Πάτρα - Γύρος Τριχωνίδος - Ναύπακτος - Παναγία Τρυπητή
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα
ACHAIA BEACH
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την αλπική Λίμνη
Τσιβλού στο νομό Αχαΐας. Η Τσιβλού βρίσκεται σε υψόμετρο
800 μέτρων και είναι από τις ελάχιστες που υπάρχουν στην
ορεινή Πελοπόννησο. Μια κατολίσθηση που έγινε το 1912
όταν φράχτηκε ο αρχαίος ποταμός Κράθις, ήταν η αιτία για την
δημιουργία αυτού του πανέμορφου φυσικού τοπίου, το οποίο
αγκαλιάζεται από το πράσινο και τις πλαγιές του Χελμού.
Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τη γραφική Ζαρούχλα,
με τον κεντρικό, πλακόστρωτο δρόμο, τα ταβερνάκια αριστερά
και δεξιά, όλα πέτρινα όπως και τα σπιτάκια της. Ελεύθερος
χρόνος για καφέ ή γεύμα προαιρετικά. Το απογευματάκι άφιξη
και τακτοποίηση στο αγαπημένο ξενοδοχείο ACHAIA BEACH
4* στον Καστελόκαμπο Ρίου. Παροχές All Inclusive μέχρι
τις 22:00. Νηστίσιμο δείπνο με απεριόριστα ποτά (κρασί,
μπύρα, αναψυκτικά) και παρακολούθηση της ακολουθίας του
Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
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. Απόγευμα ξεκούρασης στο ξενοδοχείο με
παροχές All Inclusive. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη
λαμπάδα σας, μετάβαση για την Ακολουθία της Ανάστασης
του Θεανθρώπου και μετά Αναστάσιμο, εορταστικό δείπνο με
απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα με Πλήρη διατροφή Πάτρα
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε
Πασχαλινές στιγμές ξεκούρασης και Παροχές All Inclusive

όλη την ημέρα. Μέσα σε μία όαση πρασίνου, με φόντο το
γαλάζιο της θάλασσας και απεριόριστη θέα προς τη γέφυρα
του Ρίου - Αντιρίου και το Ενετικό Κάστρο, σούβλισμα του
παραδοσιακού οβελία, μεζεδάκια, ουζάκι και μουσική.
Ακολουθεί πλούσιο πασχαλινό μπουφέ με απεριόριστα
ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά), με αρνιά, παραδοσιακές
γεύσεις, γλέντι με μουσική, χορό! Το απόγευμα περίπατος
στην όμορφη πόλη της Πάτρας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με
απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
Δευτέρα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο - Ναύπακτος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η σημερινή μέρα ξεκινάει με
το πέρασμά 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 φτάνοντας στο ιστορικό
Θέρμο, θα περιηγηθούμε στην περιοχή και στο μοναστήρι
του Πατροκοσμά (Κοσμά Αιτωλού). Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό και περίπατο. Ακολουθώντας την εκπληκτική
παραλίμνια διαδρομή της Τριχωνίδας θα καταλήξουμε στην
όμορφη πόλη της Ναυπάκτου για να απολαύσουμε τον καφέ
μας στο λιμανάκι της πόλης με φόντο το Ενετικό κάστρο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παροχές All Inclusive 18:00 22:00. Μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά).
Τρίτη: Παναγία Τρυπητή - Λουτράκι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση αργά για επίσκεψη 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 το κοσμοπολίτικο Λουτράκι όπου θα έχουμε χρόνο για
γεύμα και περίπατο στην παραλιακή και επιστρέφουμε στην
Αθήνα το απόγευμα
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τον
Γύρο Τριχωνίδος - Θέρμο - Ναύπακτο.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή + ποτά καθημερινά και παροχές
All Inclusive 18:00 - 22:00, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική.
Την Κυριακή του Πάσχα όλη τη μέρα με All Inclusive!

4 μέρες
Δίκλινο
262
3ο άτομο
215
3ο ως 12 ετών
95
4ο άτομο *
185
4ο ως 12 ετών *
172
Μονόκλινο
325
* 4ο άτομο σε ενός χώρου δωμάτιο, σε κουκέτα ή καναπέ κρεβάτι.

5 μέρες
329
268
115
232
205
415

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με παροχές
All Inclusive καθημερινά 10:00 - 22:00, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική.

3 μέρες/
4 μέρες/
2 νύχτες
3 νύχτες
Δίκλινο
129
182
3ο άτομο
105
145
3ο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο *
80
115
4ο ως 12 ετών *
99
145
Μονόκλινο
170
243
* 4ο άτομο σε ενός χώρου δωμάτιο, σε κουκέτα ή καναπέ κρεβάτι.

5 μέρες/
4 νύχτες
238
190
Δωρεάν
150
190
315

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο ACHAIA BEACH 4* στον Καστελόκαμπο
Ρίου • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το
Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Το Πασχαλινό
γεύμα επιπλέον της ημιδιατροφής (πλήρης διατροφή την Κυριακή του Πάσχα)
• Απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) στη διάρκεια των φαγητών •
Παροχές All Inclusive καθημερινά από τις 18:00 - 22:00, εκτός της Κυριακής
του Πάσχα που είναι όλη τη μέρα με All Inclusive • Λαμπάδα για την Ανάσταση •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75
ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
39

περιορισμένοσ αριθμόσ θέσεων

ΑΡΚΑΔΙΑ

στα χναρια των ηρωων...

Αγέρωχη ΜΑΝΗ

Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς !

Εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία και η ομορφιά των τοπίων, η αρχιτεκτονική Ολόγυρα παραμένει σαν άθικτη η Ιστορία της υπερήφανης και ανυπότακτης Μάνης. Οχυρωμένοι
των χωριών και οι ίδιοι οι άνθρωποι μας γυρνούν πίσω σε εποχές άλλες, όταν οι παραδόσεις και οι οικισμοί με καστρόσπιτα και πύργους να υψώνονται λιτά και απέριττα με φόντο τον μυθικό
Ταΰγετο, μεγαλοπρεπείς κατακόρυφους βράχους και το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου.
αξίες είχαν μια διαφορετική θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Αρκαδιανή - Καρύταινα - Δημητσάνα - Τρίπολη
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ με προορισμό την Αρκαδία. Αρχίζουμε από το πρότυπο
κέντρο γεύσεων και σπιτικής μαγειρικής “Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι για να συνεχίσουμε στην 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 εξωτερικά το λαογραφικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα, η μπαρουταποθήκη του Αγώνα
του 1821. 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. 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 για βυρσοδεψεία,
παρασκευή καλαμποκάλευρου, απόσταξη τσίπουρου κ.α. Χρόνος για γεύμα και κατευθυνόμαστε για την Τρίπολη για
εγκατάσταση στο καινούριο TRIPOLI CITY HOTEL 3* Sup. Το βράδυ δείπνο και πεζή μετάβαση στην πλατεία του
Αγίου Βασιλείου όπου συγκεντρώνονται όλοι οι Επιτάφιοι της πόλης υπό τους ήχους των ψαλμών και δημιουργούν
ατμόσφαιρα πραγματικά κατανυκτική.
Μεγ.Σάββατο: 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
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,
θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου για την πιο
φαντασμαγορική Ανάσταση της πόλης! Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα!
Κυριακή Πάσχα: Τρίπολη - Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Βαρσών
Χρόνια Πολλά! Μπουφέ γιορτινό πρόγευμα αργά και περίπατος γνωριμίας με το ιστορικό 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, για να καταλήξουμε στην πλατεία Άρεως, που σήμερα
έχει την τιμητική της. Εδώ συγκεντρώνεται σήμερα όλη η πόλη για να απολαύσει το θέαμα από τα εκατοντάδες αρνιά
που σουβλίζονται στις ψησταριές του Δήμου και τοπικών συλλόγων, να δοκιμάσει τα μεζεδάκια και το κρασί που
προσφέρονται δωρεάν και να διασκεδάσει με τους μωραΐτικους χορούς! Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για
το παραδοσιακό Πασχαλινό τραπέζι με οβελία και άλλα πλούσια εδέσματα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Ιερά
Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών (11ου μ.Χ. αιώνα), ένα καταφύγιο ομορφιάς και πνευματικότητας που
ορθώνεται στο όρος Κτενιάς, μόλις 11 χλμ. από την Τρίπολη.
Δευτέρα: Τρίπολη - Λεβίδι - Μαντινεία (Αγία Φωτεινή) - Κάψια (οινοποιείο & σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αποχαιρετούμε την Τρίπολη οδεύοντας προς το γραφικό Λεβίδι. Χρόνος για φυσιολατρικό
περίπατο πεζοπορίας (μισής ώρας) στο ειδικό μονοπάτι μέσα στα έλατα στις παρυφές του δάσους. Εδώ, για όσους
επιθυμούν κάτι πιο “έντονο”, υπάρχει και δυνατότητα ενοικίασης ”γουρούνων” (ATV)! Συνεχίζουμε για το “Μαντινειακό
Πεδίο” όπου θα δούμε τον “παράξενο” ναό της Αγ. Φωτεινής, θα ξεναγηθούμε στα ζωντανά γλυπτά της φύσης στο
υπέροχο σπήλαιο Κάψια (έξοδα ατομικά) και θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό οικογενειακό οινοποιείο όπου
θα δοκιμάσουμε τις τοπικές αρωματικές ποικιλίες περιορισμένης παραγωγής. Επιστροφή στην Αθήνα μέσω του
αυτοκινητοδρόμου.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυΑναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο καινούριο
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή TRIPOLI CITY HOTEL 3*Sup. στην Τρίπολη
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
Πασχαλινό γεύμα, είναι στη θέση της ημιδιατροφής
Δίκλινο
248
της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός
/ Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
Μονόκλινο
345
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
40

Κότρωνας - Λάγια - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Κυπάρισσος
Άλικα - Γερολιμένας - Κοίτα - Αρεόπολη - Γύθειο

Μεγ Παρασκευή: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ προς τη Λακωνική Μάνη. Πρώτο μας υποδέχεται το
Γύθειο, αρχαίο και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου με νεοκλασικά σπίτια που
σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού “Ακούμαρο”, το κατάφυτο νησάκι Κρανάη. 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. Νωρίς
το απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές Porto Mani Suites στην Κυπάρισσο της περιοχής Αλίκων.
Δείπνο με τοπικά νηστίσιμα και μη εδέσματα και μετάβαση για την ακολουθία του Επιταφίου στον Γερολιμένα.
Μεγ Σάββατο: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Μαρμάρι
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα και περίπατος ανάμεσα στα πυργόσπιτα στον οικισμό Κοίτα, για
να πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου. Συνεχίζουμε για το κατ’ εξοχήν σύμβολο
και πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο θα
διακρίνουμε τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Είναι ο τόπος των μύθων της αρχαίας Λακωνίας, με το ιερό του
νεκρομαντείου του Ποσειδώνα και του ψυχοπομπείου - καθόδου στον Άδη. Επόμενος σταθμός μας, το γαλήνιο
φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Το
βράδυ θα μεταβούμε για την Ακολουθία της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Αναστάσιμο γιορτινό δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Κυπάρισσος - Γερολιμένας
Χρόνια πολλά με γιορτινό σπιτικό μπουφέ πρόγευμα και σούβλισμα του πατροπαράδοτου οβελία με την
συνοδεία ούζου και των απαραίτητων μεζέδων! Χαρείτε τη γιορτινή ατμόσφαιρα ή μία βολτούλα στην
ανοιξιάτικη φύση γύρω από το ξενοδοχείο μας με την πανοραμική θέα. Μετά το Πασχαλινό γεύμα, ξεκούραση
και απογευματινός περίπατος στον μικρό παραθαλάσσιο οικισμό της Κυπάρισσου, κτισμένο στη θέση της
αρχαίας Καινήπολης, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη του “Κοινού των Ελευθερολακώνων” και κτίστηκε από
τους Ταιναρίους και κατόπιν στον ειδυλλιακό Γερολιμένα για καφέ. Επιστροφή και ρομάντζα στις υπέροχες
βεράντες και το σαλόνι του Porto Mani Suites. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Διρός - Αρεόπολη - Λιμένι - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα. Διασχίζοντας την “Αποσκιερή” Μάνη στην απόλυτη κυριαρχία
της σμιλεμένης με φως πέτρας, 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, 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). Τελευταίος μανιάτικος σταθμός μας το γραφικό Λιμένι
όπου χρόνος για γεύμα με εκλεκτά ψαρικά πριν την επιστροφή μας στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το πολυτελές Porto Mani Suites στην Κυπάρισσο •
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα. Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά
Δίκλινο
275
(ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το
3ο άτομο
225
Πασχαλινό γεύμα, είναι στη θέση της ημιδιατροφής
3ο άτομο ως 12 ετών
95
της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός /
4ο άτομο ως 12 ετών
195
Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
Μονόκλινο
370
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες

HORIZON BLU 5* Lux.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.

Μεσσηνίας
&
Μάνη
Μωραΐτικη πασχαλιά στη πανέμορφη Καλαμάτα

Διαμάντια της

Πύλος - Μεθώνη - Αρεόπολη - Διρός - Αρχαία Μεσσήνη

Ένας ιδιαίτερος τόπος, με ιστορία μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή μπορεί κανείς να νιώσει την ενέργεια που εκπέμπει, με
πολλές γωνιές της να δίνουν μια γεύση από Μεσαίωνα, κάτι που γίνεται ακόμη πιο έντονο, προχωρώντας προς τη Μάνη,
με το τοπίο να γίνεται ολοένα και πιο επιβλητικό. Θα συναντήσετε όμορφα χωριά, τα οποία διατηρούν μέχρι και σήμερα
την παράδοση στη δομή τους, στην αρχιτεκτονική τους, αλλά και στον τρόπο ζωής των κατοίκων.
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Πάρκο
Σιδηροδρόμων - Καλαμάτα
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00 μέσω της σήραγγας
Αρτεμισίου, για 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. Θα συνεχίσουμε για την πόλη της
Καλαμάτας για γνωριμία με το πολυβραβευμένο Πάρκο των
Σιδηροδρόμων με τα τραίνα αντίκες και στη συνέχεια για
προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση
στην γιορτινά στολισμένη παλιά πόλη γύρω από το κάστρο.
Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Μπουφέ
δείπνο και παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Αρεόπολη - Σπήλαια Διρού
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για τη
“Μεσσηνιακή” Μάνη όπου οι βράχοι σκληροί, ατόφιοι,
τους ζήλεψαν ακόμα και τα κύματα και τους πολέμησαν
σκαλίζοντας πάνω τους την ιστορία μιας ολόκληρης
περιοχής. Θεματοφύλακες της παράδοσης οι πύργοι
στη Μάνη θυμίζουν το παρελθόν και διαφυλάσσουν το
παρόν. Κι από κει μέχρι τα Σπήλαια του Διρού, όπου θα
επισκεφθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο Βλυχάδας (έξοδα

ατομικά) όπου η βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και
σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας
και Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο μετά τα μεσάνυχτα.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα με γλέντι - Μεσσήνη
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ελάτε
να γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα, την άνοιξη της φύσης
με ουζάκι και μεζεδάκια στους ολάνθιστους κήπους του
ξενοδοχείου. Το μεσημέρι εορταστικό παραδοσιακό
πασχαλινό γεύμα με μουσική, γλέντι, χορό. Το απόγευμα
μια βόλτα στη Μεσσήνη, κάντε ένα περίπατο στα γραφικά
δρομάκια ή απολαύστε τον καφέ σας στην όμορφη πλατεία
με τους φοίνικες.
Δευτέρα: Μεθώνη - Πύλος - Αθήνα
Μετά το πλούσιο πρόγευμα, ακολουθώντας την υπέροχη
ακτογραμμή προς Πεταλίδι, θα δούμε από απόσταση
την Κορώνη και θα επισκεφθούμε την Μεθώνη με το
πολυφωτογραφημένο Μπούρτζι. Θα μας γοητεύσει η Πύλος
με το κάστρο απ’ όπου η θέα στο νησάκι της Σφακτηρίας και
τη Σπηλιά του Νέστορα είναι εκπληκτική. Επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 5ήμερη εκδρομή περιλαμβάνει επιπλέον
ελεύθερη μέρα στην Καλαμάτα.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα.
HORIZON BLU 5*
4 μέρες
5 μέρες
Δίκλινο Θέα Κήπο
409
529
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
427
554
3ο άτομο Θέα Κήπο
262
335
3ο άτομο Θέα Θάλασσα
274
349
3ο άτ. 3 έως 12 ετ. Θέα Κήπο
220
280
3ο άτομο 3 έως 12 ετών Θέα Θάλ.
230
295
Μονόκλινο Θέα Κήπο
562
735
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα
578
756

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα.
REX HOTEL 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3o άτομο ως 9 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες
225
160
95
299

5 μέρες
284
196
120
378

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα.
GRECOTEL FILOXENIA
HOTEL 4* Sup.

4 μέρες

5 μέρες

Δίκλινο Standard

383

454

Δίκλινο Superior

411

486

Δίκλινο Deluxe

439

518

3ο άτομο σε Standard

172

212

3ο άτομο σε Superior ή Deluxe

213

265

3ο άτομο ως 12 ετών

95

120

Μονόκλινο

620

735

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο στο HORIZON BLU 5* Lux ή
GRECOTEL FILOXENIA 4* Sup ή REX HOTEL 4* • Μπουφέ πρόγευμα και
ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι είναι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας
• Λαμπάδα για την Ανάσταση • Φροντίδα Αρχηγού • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δίκλινο Θέα Κήπο
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο Θέα Κήπο
3ο άτομο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο 3 έως 12 ετών
Θέα Κήπο
3ο άτομο 3 έως 12 ετών
Θέα Θάλασσα
Μονόκλινο Θέα Κήπο
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

4 μέρες/ 3 νύχτες
318
337
175
185

5 μέρες/ 4 νύχτες
419
445
226
242

138

188

149

200

472
488

625
646

GRECOTEL Filoxenia 4* Sup

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

292

340

Δίκλινο Standard
Δίκλινο Superior

322

375

Δίκλινο Deluxe

352

410

3ο άτομο σε Standard

60

80

3ο άτομο σε Superior ή Deluxe

105

140

Δωρεάν

Δωρεάν

538

630

3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

REX HOTEL 4*

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα.
Δίκλινο
3ο άτομο
3o άτομο ως 9 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες / 3 νύχτες

5 μέρες / 4 νύχτες

135

174

69

85

Δωρεάν

Δωρεάν

210

271
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στο ξεχωριστό ELITE CITY FAMILY BEACH RESORT 4*

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α
Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Σ
Στη γραφική Καλαμάτα, σε 35 ολόκληρα στρέμματα στους πρόποδες του Ταϋγέτου, με μοναδική θέα
στον μαγευτικό Μεσσηνιακό Κόλπο. Εδώ θα ζήσετε ένα πανέμορφο, αξέχαστα γλυκό Πάσχα!

Tο Συγκρότημα:

Χτισμένο στους πρόποδες του Ταϋγέτου και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και προδιαγραφές,
το πολυτελές Συγκρότημα του Elite City Resort μπορεί να σας προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες, ανάλογα με τις
ανάγκες σας, σε πλήρως εξοπλισμένους και ανακαινισμένους χώρους.

Διαμονή:

Μ Ι Ν Ι C LU B
Παιδική, δημιουργική απασχόληση
με παιδαγωγό,
Καθημερινά, 17.00-20.00
Παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς και επόπτη
Teenagers Corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια
(Play station, X-BOX)
Προβολή παιδικών ταινιών
Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες
στην Πισίνα και στην παραλία
(εφόσον ο καιρός το επιτρέπει).

Για την πολυτελέστερη και πιο άνετη διαμονή σας, το Elite City Resort διαθέτει το Elite City Hotel και τα Elite Villas, που μπορούν να σας φιλοξενήσουν σε standard δωμάτια, καθώς και σε διώροφες κατοικίες. Όλοι οι χώροι
διαμονής είναι πλήρως ανακαινισμένοι και έχουν όλες τις προδιαγραφές για μια ονειρική και αξέχαστη διαμονή.
Δωρεάν ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.

Ανέσεις (ενδεικτικά):

Ένα διπλό ή δύο μονά κρεβάτια - Διακόσμηση σε σύγχρονο στυλ - Μη καπνίζοντες - Μπαλκόνι η Βεράντα - 32” TFT
TV - Standard TV & Δορυφορική τηλεόραση - Ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί - Ανεξάρτητος κλιματισμός και θέρμανση
- Στρώματα “Simmons” - Μπανιέρα ή ντους - Είδη προσωπικής περιποίησης - Σεσουάρ - Χρηματοκιβώτιο - Mini
μπαρ - Απευθείας τηλέφωνο - Παιδικό κρεβατάκι στο δωμάτιο (με ζήτηση).

Περιβάλλον:

Elite City Restaurant, Elite Aqua Bar & Elite Beach Bar: Τρεις χώροι που θα αγαπήσετε για την ιδιαιτερότητά
τους! Αλλά και γήπεδο τέννις, γήπεδο μπάσκετ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και οργανωμένη παραλία
με ασφαλή πρόσβαση και πλήρη παροχή εξοπλισμού. Ατελείωτοι και προσεγμένοι κήποι, για ανοιξιάτικους
περιπάτους μέσα στην πλούσια φύση.

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SMART ALL INCLUSIVE

Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
που θα σας γοητεύσει (πρωί - μεσημέρι - βράδυ)
Αναστάσιμο Δείπνο με μουσική και ελεύθερη κατανάλωση
ποτών (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά
και νερό σε καράφα)
Πασχαλινό παραδοσιακό Γεύμα με ζωντανή μουσική
και ελεύθερη κατανάλωση ποτών (ντόπιο κρασί, μπύρα draft,
αναψυκτικά και νερό σε καράφα)
17.00-19.00: Δωρεάν ποπ-κορν και μαλλί της γριάς στο
μπαρ, (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει).
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Ανάσταση με Smart All Inclusive!

ELITE CITY RESORT 4*

Καλαμάτα

Ένας ιδιαίτερος τόπος, με ιστορία μεγάλη. Από την πρώτη στιγμή μπορεί κανείς να νιώσει την ενέργεια που εκπέμπει, με πολλές γωνιές της να δίνουν μια
γεύση από Μεσαίωνα, κάτι που γίνεται ακόμη πιο έντονο, προχωρώντας προς τη Μάνη, με το τοπίο να γίνεται ολοένα και πιο επιβλητικό. Θα συναντήσετε
όμορφα χωριά, τα οποία διατηρούν μέχρι και σήμερα την παράδοση στη δομή τους, στην αρχιτεκτονική τους, αλλά και στον τρόπο ζωής των κατοίκων.

Τοπίο που κόβει την ανάσα
Πύλος - Μεθώνη - Αρεόπολη - Διρός - Αρχαία Μεσσήνη
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Πάρκο
Σιδηροδρόμων - Καλαμάτα.
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00 μέσω της σήραγγας
Αρτεμισίου, για 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. Θα
συνεχίσουμε για την πόλη της Καλαμάτας για γνωριμία
με το πολυβραβευμένο Πάρκο των Σιδηροδρόμων με
τα τραίνα αντίκες και στη συνέχεια για προσκύνημα
στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση στην
γιορτινά στολισμένη παλιά πόλη γύρω από το κάστρο.
Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Μπουφέ δείπνο και παρακολούθηση της περιφοράς του
Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Αρεόπολη - Σπήλαια Διρού
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για τη
“Μεσσηνιακή” Μάνη όπου οι βράχοι σκληροί, ατόφιοι,
τους ζήλεψαν ακόμα και τα κύματα και τους πολέμησαν
σκαλίζοντας πάνω τους την ιστορία μιας ολόκληρης
περιοχής. Θεματοφύλακες της παράδοσης οι πύργοι
στη Μάνη θυμίζουν το παρελθόν και διαφυλάσσουν το
παρόν. Κι από κει μέχρι τα Σπήλαια του Διρού, όπου
θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο Βλυχάδας
(έξοδα ατομικά) όπου η βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες
και σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Επιστροφή

στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της Αναστάσιμης
ακολουθίας και Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο μετά τα
μεσάνυχτα.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα με γλέντι
Μεσσήνη.
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ελάτε να
γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα, την άνοιξη της φύσης
με ουζάκι και μεζεδάκια στους ολάνθιστους κήπους του
ξενοδοχείου. Το μεσημέρι εορταστικό παραδοσιακό
πασχαλινό γεύμα με μουσική, γλέντι, χορό. Το απόγευμα
μια βόλτα στη Μεσσήνη, κάντε ένα περίπατο στα γραφικά
δρομάκια ή απολαύστε τον καφέ σας στην όμορφη
πλατεία με τους φοίνικες.
Δευτέρα: Μεθώνη - Πύλος - Αθήνα.
Μετά το πλούσιο πρόγευμα, ακολουθώντας την υπέροχη
ακτογραμμή προς Πεταλίδι, θα δούμε από απόσταση
την Κορώνη και θα επισκεφθούμε την Μεθώνη με το
πολυφωτογραφημένο Μπούρτζι. Θα μας γοητεύσει
η Πύλος με το κάστρο απ’ όπου η θέα στο νησάκι της
Σφακτηρίας και τη Σπηλιά του Νέστορα είναι εκπληκτική.
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση:
Η 5ήμερη εκδρομή περιλαμβάνει επιπλέον ελεύθερη μέρα
στην Καλαμάτα.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή και απεριόριστα ποτά στα δείπνα,
στην οποία περιλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με
ζωντανή μουσική. Την Κυριακή του Πάσχα Πλήρης διατροφή και ποτά!
Δίκλινο
3ο άτομο
3o άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο

4 μέρες

5 μέρες

325
265
95
195
392

379
305
120
240
455

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με SMART ALL INCLUSIVE, στο οποίο περιλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική.
4 μέρες / 3 νύχτες

5 μέρες / 4 νύχτες

Δίκλινο
267
310
3ο άτομο
189
228
3o άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών *
120
135
Μονόκλινο
335
379
Μεζονέτα **
675
790
* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο.
** Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα (μόνο κατόπιν ζήτησης).
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (μόνο κατόπιν ζήτησης) € 10 το δωμάτιο τη νύχτα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4* • Μπουφέ
πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή)• Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι είναι στη θέση της ημιδιατροφής της
ημέρας • Την Κυριακή του Πάσχα Πλήρης διατροφή. Απεριόριστα ποτά σε όλα
τα δικαιούμενα φαγητά (* ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε
καράφα) • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Φροντίδα Αρχηγού • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Γνήσιο Ελληνικό Πάσχα
στο Amalia Hotel Olympia 4* για όλη την Οικογένεια!

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

ολυμπια

ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
(πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό σε μπουφέ),
ΠΟΤΑ και MINI CLUB ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ

Μ Ι Ν Ι C LU B
με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»
Kid’s Club, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με
διευρυμένο ωράριο και Έλληνες παιδαγωγούς.
Παίζουμε με Face painting, μπαλονοκατασκευές,
δραστηριότητες, κατασκευές με χαρτόνια και
χρυσόσκονες με Πασχαλινά θέματα.
Ζωγραφίζουμε με δακτυλομπογιές σε χαρτόνια,
τα οποία θα κρατήσουν οι μικροί μας φίλοι για
αναμνηστικό.
Το μαγικό Καστράκι περιμένει τους μικρούς μας φίλους
(με μπασκέτα και τσουλίθρα!!!)
και... καραόκε πάρτυ
πιστοποιημένα C.E

Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!
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Γιορτινό και φιλόξενο. Βρίσκεται μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο 30 στρεμμάτων και συνδυάζει την
ενέργεια και την γαλήνη της αρχαίας Ολυμπίας προσφέροντας υψηλές υπηρεσίες φιλοξενίας. Φωτεινά
δωμάτια, καλλωπισμένοι κήποι, μεγάλη πισίνα, σαλόνι με φιλόξενα σημεία συνάντησης, το μπαρ με το
τζάκι και οι βεράντες μέσα στο πράσινο, συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον.
Από κάθε γωνία του κατάλευκου από τα μάρμαρα σαλονιού, μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει τη θέα
στο πράσινο, να χαλαρώσει και να απολαύσει τις διακοπές του.
Διαθέτει 147 άνετα δωμάτια που μοιράζονται σε τρία επίπεδα και είναι πλήρως εξοπλισμένα για να σας
χαρίσουν μια ευχάριστη και άνετη διαμονή.
Απολαύστε μια ωραία Ανάσταση - με την ιδιαίτερη φροντίδα της Manessis.

Ανοιξιάτικο & Λαμπριάτικο
ξεφάντωμα με την

Κωνσταντίνα

και την Ορχήστρα της, στο μεσημεριανό γεύμα σας
την Κυριακή του Πάσχα!

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MANESSIS EASTER EXCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Σας καλωσορίζουμε με μια πασχαλινή έκπληξη! Τσουρέκια & κόκκινα αυγά σε όλα τα δωμάτια.
Πλούσιο πρόγευμα αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ καθημερινά.
Μεγάλη Παρασκευή
Πλούσιο γεύμα και δείπνο σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη.

Πασχαλινό γλέντι με ζωντανή μουσική με τον Στέλιο
Διονυσίου και την ορχήστρα του. Το βράδυ δείπνο σε
μπουφέ.

Μεγάλο Σάββατο
Λαμπάδες για την Ανάσταση, θα μοιραστούν σε μικρούς και Δευτέρα & την Τρίτη
Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ (για τους διαμένοντες).
μεγάλους το βράδυ.
Πλούσιο γεύμα σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη & εορταστικό
ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
Καφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός), αναψυκτικά,
κρασί, μπύρα, αφεψήματα & νερό, όλες τις μέρες, όλη μέρα.
Κυριακή του Πάσχα
Χριστός Ανέστη! Ψήσιμο των αρνιών απο νωρίς το πρωί, Καθημερινά (εκτός Κυριακής Πάσχα), ζεστά & κρύα σνακ
ενώ μετά τις 11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες και για δεκατιανό & απογευματινό (10:00 - 12:00 & 16:00 - 18:30)
στο μπαρ.
μουσική.
Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι, πλούσιες Ψητά κάστανα κάθε μέρα 16:00 - 18:00.
Mini - Club με εξειδικευμένους παιδαγωγούς.
σαλάτες και άλλα μαγειρευτά.

στο φιλόξενο, ανανεωμένο

ΟΛΥΜΠΙΑ

ΑΜΑLΙΑ HOTEL OLYMPIA 4*

Τα μαγικά χρώματα του Δρυοδάσους της Φολόης - ΟΛΥΜΠΙΑ
στο πλήρως ανανεωμένο ΑΜΑΛΙΑ Ολυμπίας 4* με παροχές extra smart All Inclusive
Ορεινή ΑΡΚΑΔΙΑ - Αρχαία Ολυμπία - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Κυπαρισσία
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Τριπόταμα - Δρυόδασος
Φολόης - Ολυμπία
Αναχώρηση 07.30 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, μία 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 να θαυμάσουμε το
μεγαλείο της φύσης και για γεύμα σε τοπική ταβέρνα (έξοδα
ατομικά). Όσοι θέλουν μπορούν να απολαύσουν έναν
αναζωογονητικό περίπατο κάτω από τη σκιά των χιλιάδων
ιτιών ειδικά τώρα που τα ανοιξιάτικα χρώματα σε συνδυασμό
με τα αντίστοιχα αρώματα γαληνεύουν την ψυχή. Επιστροφή
στον κεντρικό δρόμο και άφιξη στην Ολυμπία. Εγκατάσταση
στο αγαπημένο AMALIA OLYMPIA 4*. Το βράδυ δείπνο και
παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου. Παροχές
Extra smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή
από τις 18:00 έως τις 24:00.
Μεγ.Σάββατο: Αρχαία Ολυμπία - Ανδρίτσαινα
Επικούρειος Απόλλων
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.. Αργότερα θα δούμε το μνημείο
του βαρόνου Πιέρ Ντε Κουμπερτέν και θα ανηφορίσουμε για
το παραδοσιακό χωριό της Ανδρίτσαινας με τα αρχοντικά,
τη σκεπασμένη από πλατάνια πλατεία και την παλαιότερη
(1724) κρήνη της Πελοποννήσου την "Τρανή Βρύση".
Κατευθυνόμαστε προς τις Βάσσες, όπου βρίσκεται και
αν σταθεί εφικτό θα ξεναγηθούμε σε ένα από τα καλύτερα
διατηρημένα μνημεία της κλασικής αρχαιότητας (5ος αι
π.Χ.), τον Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Επιστροφή και
ξεκούραση. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα
σας και θα μεταβούμε για την Ανάσταση. Ακολουθεί το

Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα
εδέσματα. Παροχές Extra smart All Inclusive σύμφωνα με
την περιγραφή από τις 18:00 έως τις 24:00.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιά - Κατάκολο
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρωινό και γιορτινή Λαμπριάτικη
μέρα στο ξενοδοχείο μας. Λαχταριστά μεζεδάκια και ουζάκι,
για να μας ανοίξουν την όρεξη, ενώ παραδοσιακή ελληνική
μουσική θα μας βάλει στους ρυθμούς του γλεντιού. Το
μεσημέρι, στο Πασχαλινό τραπέζι θα κυριαρχεί ο οβελίας
σούβλας και πολλά ακόμα πλούσια εδέσματα. Το απόγευμα
θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα στο λιμανάκι του Κατάκολου
για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παροχές
Extra smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή
από τις 18:00 έως τις 24:00.
Δευτέρα: Αγία Θεοδώρα Βάστας - Παλιός Νερόμυλος
& Παλαιά πόλη Κυπαρισσίας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αρχίζουμε με επίσκεψη στο
“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 εκκλησίας ενώ
από τα θεμέλια αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού. Θα
συνεχίσουμε για την παλιά πόλη της Κυπαρισσίας, η οποία
είναι κτισμένη στους πρόποδες ενός μικρού λόφου τον
οποίο στεφανώνουν τα ερείπια ενετικού κάστρου. Ιστορικός
οικισμός με καλντερίμια και παλιούς λιθόστρωτους δρόμους,
που αποτελούν ένα εντυπωσιακό σε μήκος οδικό δίκτυο. Η
παλιά πόλη έχει κηρυχθεί ιστορικός διατηρητέος οικισμός
από το υπουργείο Πολιτισμού. Ένα επίσης διατηρητέο
κτίσμα θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας στη συνέχεια,
αυτό του “Παλιού Νερόμυλου” στο χωριό Μύλοι. Μετά την
ανακατασκευή του, που έγινε με σεβασμό στο περιβάλλον,
τις παραδοσιακές τεχνικές και την ιστορία του, στεγάζει ξανά
τις τρεις διαφορετικές δραστηριότητες, όπως ακριβώς ήταν
και στο παρελθόν: νερόμυλος, παραδοσιακό καφενείο και
μαγαζάκι με παραδοσιακά προϊόντα! Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο. Παροχές Extra smart All
Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18:00 έως
τις 24:00.
Τρίτη: Αρχαία Ολυμπία - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση αργά με
ενδιάμεσες στάσεις για επιστροφή στην Αθήνα.

Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
Η 4ήμερη εκδρομή επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις επισκέψεις σε Κυπαρισσία
και Αγ.Θεοδώρα Βάστας.
Αναχ.: 6 Απρ., 4 & 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
(χωρίς εκδρομές) με ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA
ημιδιατροφή και ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA
SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά
SMART ALL INCLUSIVE, από 18:00
από τις 10:00 έως 24:00 καθημερινά
έως 24:00 καθημερινά στην οποία
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Αναστάσιμο Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα
Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, με γλέντι, ζωντανή μουσική & πλούσια
ζωντανή μουσική & πλούσια παιδική
παιδική απασχόληση.
απασχόληση.

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. έως 10 ετ.
4ο άτ. έως 10 ετ.
Μονόκλινο

4 μέρες
275
219
145
184
350

5 μέρες
342
270
180
230
444

4 μέρες / 3 νύχτες
225
185
Δωρεάν
120
315

5 μέρες / 4 νύχτες
279
230
Δωρεάν
150
395

Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο
έκπτωση 15% στην συνολική τιμή του δικλίνου.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
ΑΜΑLIA OLYMPIA 4* • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα (αντικαθιστά την
ημιδιατροφή της ημέρας) • Συμμετοχή στο Πασχαλιάτικο γλέντι • Παροχές Extra smart
All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18.00 έως τις 24.00 καθημερινά •
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α
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ΠΥΛΟΣ - Κυπαρισσία
στο ανακαινισμένο

KYPARISSIA BEACH 3* sup

εξαιρετικά φαγητά με αγνά τοπικά προϊόντα!

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00 μέσω της σήραγγας Αρτεμισίου, για 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. Θα
συνεχίσουμε για την πόλη της Καλαμάτας για γνωριμία με το ιστορικό της κέντρο. Προσκύνημα στη Μητρόπολη
της Υπαπαντής και συνεχίζουμε για Κυπαρισσία. Εγκατάσταση στο KYPARISSIA BEACH HOTEL 3*
sup σχεδόν μπροστά στην προκυμαία. Δείπνο και αργότερα παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Φιλιατρά - Γαργαλιάνοι - Πύλος - Μεθώνη
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για μία υπέροχη διαδρομή σε μοναδικά τοπία! Διερχόμαστε από τα
Φιλιατρά όπου το ομοίωμα του πύργου του Άιφελ και κατευθυνόμαστε στους Γαργαλιάνους με την υπέροχη
θέα στο νησάκι Πρώτη απέναντι από το ψαροχώρι της Μαραθόπολης. Σύντομη επίσκεψη στον χώρο των
ανασκαφών του “Παλατιού του Νέστωρος” (οπτική επαφή από περίπου 50 μέτρα) και συνεχίζουμε για την
Πύλο, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Μεσογείου, που θα μας γοητεύσει με το κάστρο και την ομορφιά
της. Απέναντι της βρίσκεται και το νησάκι της Σφακτηρίας με τη Σπηλιά του Νέστορα. Επόμενος σταθμός
μας η Μεθώνη με το Ενετικό κάστρο χτισμένο σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Επιστροφή και ξεκούραση.
Παρακολούθηση της Αναστάσιμης ακολουθίας και Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο μετά τα μεσάνυχτα.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα με γλέντι - Παλιά πόλη Κυπαρισσίας
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ελάτε να γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα, την άνοιξη της
φύσης με ουζάκι και μεζεδάκια δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου καθώς θα ψήνονται τα αρνιά και τα
κοκορέτσια. Το μεσημέρι εορταστικό παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα με μουσική (στερεοφωνική), γλέντι,
χορό. Το απόγευμα περίπατος στην παλιά πόλη της Κυπαρισσίας, στους πρόποδες του 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 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!
Δευτέρα: Κυπαρισσία - Αγιαννάκης - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και οι επισκέψεις της ημέρας μας αρχίζουν …οικολογικά με ενημέρωση για τις χελώνες
καρέτα - καρέτα που χρησιμοποιούν την αμμουδιά της περιοχής του Αγιαννάκη για να γεννήσουν τα αυγά τους.
Συνεχίζουμε 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.
Αναχ.: 6 Απριλίου,
4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με
δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με
Τιμή κατ’ άτομο με
πούλμαν με ημιδιατροφή στην ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το
οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα.
Πασχαλινό γεύμα.
4 μέρες

Δίκλινο
239
3o άτομο
224
4o άτομο *
235
Μονόκλινο
302
* Περιορισμένη διαθεσιμότητα

4 μέρ./3 νύχτ. 5 μέρ./4 νύχτ.
146
189
125
167
142
186
208
272

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
KYPARISSIA BEACH HOTEL 3* sup • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι είναι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Φροντίδα Αρχηγού • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.
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ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ
Ελαφόνησος - Μονεμβασιά - Νερόμυλος Ταλάντων
Σπήλαιο Καστανιάς - Παραδείσι
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς Νεάπολη
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για Λακωνία και το υπέροχο χωριό των
Ταλάντων. Τόπος με πλούσια βλάστηση και συνεχή ροή υδάτων που κάποτε κινούσαν 11 νερόμυλους!
Θα επισκεφθούμε τον τέλεια αναστυλωμένο (2006) και μοναδικό πλήρως λειτουργικό της περιοχής.
Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακότατο σπήλαιο (δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη), της
Καστανιάς, στην ανατολική απόληξη του Πάρνωνα, (έξοδα ατομικά) με απίστευτη πυκνότητα και
ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών. Θα διανύσουμε 300 μ. περίπου σε άνετους διαδρόμους
στις επισκέψιμες αίθουσες έκτασης 1500 τ.μ. Σε μικρή απόσταση θα δούμε και το παμπάλαιο
εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, σημαδεμένο απ’τα περάσματα κουρσάρων και κατακτητών. Αργότερα
εγκατάσταση στο LIMIRA MARE HOTEL 3*στην παραλία της Νεάπολης. Νηστίσιμο δείπνο και
παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Κύθηρα
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε με το πούλμαν και το τοπικό φέρρυ για το υπέροχο νησί των
Κυθήρων. Στον γύρο μας θα δούμε τον Ποταμό, την ολόλευκη γραφική Χώρα, το Καψάλι το Λιβάδι
κ.α. Επιστροφή στη Νεάπολη. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για
την παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας. Ακολουθεί το εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Ημέρα Λαμπρής - Ελαφόνησος - Παραδείσι
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πρόγευμα μπουφέ και πέρασμα στην Ελαφόνησο για γνωριμία με το υπέροχο
ψαρονήσι. Χρόνος για περίπατο στην προκυμαία ή για ουζάκι και μεζεδάκια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο το μεσημέρι για το Πασχαλινό τραπέζι, όπου πρωταγωνιστεί ο οβελίας συνοδευόμενος
από κόκκινα αυγά, ορεκτικά, σαλάτα και άλλα εδέσματα. Το απόγευμα θα απολαύσουμε την εξαιρετική
θέα από τη βυζαντινή Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (13ου αι) στο Παραδείσι και μετά τον γαλήνιο
όρμο της Νεάπολης, με τις καφετέριες και τα ταβερνάκια. Μην παραλείψετε να φωτογραφηθείτε
μπροστά από το ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού.
Δευτέρα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στη ρομαντική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, το στολίδι της
ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου. Ταξίδι στη μεσαιωνική καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια
του σήμερα! Περίπατος - περιήγηση στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις
σαράντα εκκλησιές, τις καμάρες, που από κάτω τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα καντούνια με
πάμπολλα μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα και ενθύμια κ.α. Αυτές τις μέρες, η μυσταγωγική ατμόσφαιρα
είναι ακόμα πιο έντονη. Απολαύστε και κρατήστε στα μάτια σας τη στιγμή. Επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
4 μέρες
Δίκλινο

289

3ο άτομο

232

Μονόκλινο

344

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3*
στην παραλία της Νεάπολης. • Τα εισιτήρια του φέρρυ Νεάπολη - Κύθηρα - Νεάπολη • Τα εισιτήρια Νεάπολη Ελαφόνησος - Νεάπολη • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός
- συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.

Mystras Grand Hotel 5* DELUXE

μυστρασ

Διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο και δωρεάν Wi-Fi. Έχει επίσης εστιατόριο και προσφέρει δωρεάν ποδήλατα και εποχική εξωτερική πισίνα.Απέχει
11 λεπτά με τα πόδια από τον Μυστρά. Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν καθιστικό, βεράντα και τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ενώ ορισμένα έχουν θέα στο
βουνό. Το κατάλυμα προσφέρει υδρομασάζ, σάουνα και γυμναστήριο.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές)
με πρωινό μπουφέ καθημερινά.
4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

Δίκλινο Standard

220

285

Δίκλινο Premium

255

330

3ο άτομο
3ο άτομο έως 5 ετών
3ο άτομο 6 έως 12 ετών

-30%

-30%

Δωρεάν

Δωρεάν

-50%

-50%

Μονόκλινο Standard
350
Επιβάρυνση για Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γεύμα αναμένεται

Nautica Bay 3*

455

Πόρτο Χέλι

Στο Νοτιότερο άκρο της Αργολίδας, απέναντι από τις Σπέτσες, βρίσκεται το ξενοδοχείο Nautica Bay στο Πόρτο Χέλι. Σε ένα από τα καλύτερα φυσικά προστατευμένα λιμάνια, ο κόλπος του Πόρτο Χελίου
απλώνεται μπροστά από το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει 164 δωμάτια. Σε ένα κήπο 35 στρεμμάτων, τα δωμάτια μοιράζονται σε 9 συνολικά κτίρια. Στους κοινόχρηστους χώρους θα βρείτε WiFi,
πισίνα Παιδική, πισίνα Οργανωμένη, παραλία με Beach Bar, ξαπλώστρες και ομπρέλες άνευ χρέωσης μπάρ περιμετρικά της πισίνας, παιδική χαρά, αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών, 2 γήπεδα tennis
(εξοπλισμός άνευ χρέωσης από την υποδοχή), μίνι γκόλφ (εξοπλισμός άνευ χρέωσης από την υποδοχή), Κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης και Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων άνευ χρέωσης.

Οι τιμές περιλαμβάνουν:
• Πρωινό σε πλούσιο εορταστικό και
παραδοσιακό μπουφέ

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρ./ 3 νύχτ.

• Πλούσιο μπουφέ δείπνο καθημερινά

5 μέρ./ 4 νύχτ.

6 μέρ./ 5 νύχτ.

Δίκλινο Bungalow
175
225
265
135
175
205
• Νηστίσιμο δείπνο για την Μ. Παρασκευή 3ο άτομο
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο 12 ετών
• Αναστάσιμο δείπνο (00.30-02.00) με
4ο άτομο έως 6 ετών*
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα για το Μ.
Μονόκλινο Bungalow
245
315
370
Σάββατο. Οβελίας και κοκορέτσι στην σούβλα Δίκλινο με κουκέτα**
455
575
670
με ζωντανή μουσική για την Κυριακή του Πάσχα Connecting room**
615
775
910
* 2ο παιδί δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονέων. - ** Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
• Δωρεάν Wi-Fi
• Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

KALAVRYTA CANYON

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

HOTEL & SPA 4*sup

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!

Οι τιμές ισχύουν για έγκαιρη κράτηση έως 16/03 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα θα
προσαυξηθούν περίπου 10%

XENIA POROS IMAGE 3*sup

Το Poros Image, πρόσφατα ανακαινισμένο, ένα από τα σχεδόν μυθικά δημιουργήματα του
γνωστού Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωσταντινίδη. Διαθέτει: 84 δωμάτια. Τα 40 δωμάτια και
οι 4 Σουίτες βρίσκονται πάνω στην θάλασσα, με μοναδική θέα στη Χώρα του Πόρου. Τα 21
δωμάτια και οι Junior Σουίτες βρίσκονται και αυτά σε απόσταση αναπνοής από την ακτή και
έχουν μοναδική θέα στα καταπράσινα βουνά της Πελοποννήσου - ενώ από το μπαλκόνι των
υπολοίπων 15 δωματίων αντικρίζει κανείς τους πευκόφυτους λοφίσκους του Πόρου.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Δίκλινο Standard
Δίκλινο Deluxe
3ο άτομο σε Deluxe
3ο άτομο ως 12 ετών σε Deluxe
Μονόκλινο Standard*
Μονόκλινο Deluxe*

4 μέρες/ 3 νύχτες
165
208
60
30
290
370

5 μέρες/ 4 νύχτες
220
278
80
40
385
490

* Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.
Δωρεάν χρήση σάουνας και χαμάμ, κατόπιν ραντεβού με την υποδοχή του ξενοδοχείου.

ΝΕΩΡΙΟ - ΠΟΡΟΣ

Δίκλινο Classic MV *
Δίκλινο SV
Δίκλινο Sup Poros Town&Sv
Δίκλινο Junior Suite SV
3o άτομο **
3ο άτομο 3 - 12 ετών ***
Μονόκλινο Classic
Μονόκλινο SV

3 μέρες/ 2 νύχτες
7 - 9/4
185
195
212
230
160
-50%
230
275

4 μέρες/ 3 νύχτες
6 - 9/4
245
276
299
325
235
-50%
335
370

* Μέγιστη χωρητικότητα 2 άτομα. ** 3ο άτομο ενήλικας (12 ετ. και άνω) μόνο σε Junior Suite SV.
*** 3ο άτομο έως 12 ετών μόνο σε δωμάτιο SV και σε Sup Poros Town &SV
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EXCLUSIVE

Ανοιξιάτικα Γιάννενα
στην καλύτερη εποχή τους και πλούσια

Family Easter Holidays

Γ Ι Α Ν Ν Ε Ν Α
Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ

για όλη την Οικογένεια!!!
Χαρείτε μια ξεχωριστή Πασχαλιά πλούσια σε εμπειρίες, με όλη την οικογένειά σας, σε ένα μοναδικό
περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η φροντίδα, σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό παράδοσης και υψηλού επιπέδου
σύγχρονης φιλοξενίας. Οι μελωδίες της Φιλαρμονικής, η Αναστάσιμη Λειτουργία εντός του ξενοδοχείου, η
τσίκνα του οβελία, το προσεγμένο μενού, το πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σας και
οι φιλικοί άνθρωποι του Epirus Palace, θα σας χαρίσουν μια υπέροχη Πασχαλινή Εμπειρία. Με τη γνωστή,
ιδιαίτερη φροντίδα της Manessis.

K Ι D S C LU B
με Έλληνες παιδαγωγούς
και την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
Μ. Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα
Ωράριο σύμφωνα με το ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα
• Πασχαλινές ατομικές χειροτεχνίες
(με βαθμό δυσκολίας, ανάλογα με τιςηλικίες των παιδιών)
• Πασχαλινές ομαδικές χειροτεχνίες για τη διακόσμηση του χώρου
• Μουσικοκινητικά παιχνίδια δράσης
• Κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων και διακόσμησή τους
• Βάψιμο και διακόσμηση πασχαλινών αυγών
• Παιχνίδι Πινιάτας • Πασχαλινό Kυνήγι Θησαυρού
• Ξυλοπόδαρος • Ζωγραφική προσώπου
• Προβολή τανιών για μεγάλους και μικρούς
• Επιτραπέζια παιχνίδια • Ζωγραφική
• Μικρή βιβλιοθήκη με παιδικά βιβλία για διάβασμα
• Στον Παιδότοπο, σαλόνι με καναπέδες και καφέ
για τους γονείς
Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!
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ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
Σε κλίμα κατάνυξης με μωβ εξωτερικούς φωτισμούς και ανάλογη μουσική σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.
ΜεγάλΗ Παρασκευή
Καλωσόρισμα κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο
& Πασχαλιάτικη έκπληξη στο δωμάτιο !
07:00 - 10:30: Πρωινό σε μπουφέ
14:00 - 16:00: Γεύμα σε μπουφέ με ποτά
18:00 - 21:00: Παιδική απασχόληση
19:00 - 21:30: Δείπνο σε μπουφέ με ποτά
ΜεγάλΟ Σάββατο
07:00 - 10:30: Πρωινό σε μπουφέ
09:30:
Πασχαλινές μελωδίες από την Φιλαρμονική
10:00 - 13:00: Παιδική απασχόληση
14.00 - 16:00: Γεύμα σε μπουφέ με ποτά
19:00 - 20:00: Όρθιο μπουφέ στον χώρο της πισίνας με
νηστίσιμα (καιρού επιτρέποντος)
19:00 - 22:30: Παιδική Απασχόληση
22:30 - 23:00: Έναρξη Αναστάσιμης Λειτουργίας στο εκκλησάκι
του ξενοδοχείου. Ανάσταση - Χριστός Ανέστη
- «Το κάψιμο του Ιούδα» Παραδοσιακό έθιμο
Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με ζωντανή
23:15:
μουσική & ποτά

Κυριακή του Πάσχα
07:00 - 10:30: Πρωινό σε μπουφέ
10:00 - 13:00: Παιδική απασχόληση
12:00 - 14:00: Παραδοσιακό ψήσιμο αρνιών, τσίπουρο
και μίνι μπουφέ στην πισίνα του
ξενοδοχείου (καιρού επιτρέποντος) με
ζωντανή μουσική & χορευτικό συγκρότημα
14:30:
Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική &
ποτά στην αίθουσα δεξιώσεων
18:00 - 21:00: Παιδική απασχόληση
20:00 - 22:00: Δείπνο σε μπουφέ με ποτά (Ιταλική Βραδιά)
Δευτέρα του Πάσχα
07:00 - 10:30: Πρωινό σε μπουφέ
10:00 - 13:00: Παιδική απασχόληση
14:00 - 16:00: Γεύμα σε μπουφέ με ποτά
18:00 - 21:00: Παιδική απασχόληση
20:00 - 22:00: Δείπνο σε μπουφέ με ποτά

Την Μ. Παρασκευή γίνεται συνάντηση όλων των επιταφίων από τις ενορίες της πόλης στις 22.00 έμπροσθεν του Δημαρχείου. Δωρεάν μεταφορά με το minibus του ξενοδοχείου στις
20.30 προς την πόλη & επιστροφή στις 23.00 για όποιον επιθυμεί να παρευρεθεί.

Πασχαλιά 5 Αστέρων στο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ

EPIRUS PALACE 5* Deluxe

Μαγευτικά Γιάννενα & ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα - Μουσείο Βρέλλη - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Νησί
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07.00. Μέσω γέφυρας
Ρίου - Αντιρρίου, Αμφιλοχίας και Άρτας, άφιξη στα
Γιάννενα και επίσκεψη στο Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα
ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Άφιξη
και τακτοποίηση στο πολυτελέστατο EPIRUS PALACE
5*. Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά, νερά) και παρακολούθηση της ακολουθίας
του Επιταφίου στην πόλη.
Μεγ.Σάββατο: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Αρίστη
Μεγάλο Πάπιγκο - Νησί
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το χωριό του
Ζαγορίου, το γνωστό 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 παραδοσιακά
Ηπειρώτικα κτίρια. Μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής
συνεχίζουμε για την Κοινότητα του Πάπιγκου. Σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους, το Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο,
που είναι κτισμένα ανάμεσα από την Αστράκα κάτω από
τους επιβλητικούς πύργους και τη μυθική Δρακολίμνη,
έχουν να επιδείξουν παράδοση εξαιρετικής φιλοξενίας
και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, σε ένα μοναδικό φυσικό
περιβάλλον. Επιστροφή στα Γιάννενα στον Μώλο από
όπου θα επιβιβαστούμε στα βαρκάκια (έξοδα ατομικά)
για το Νησί της Κυρά Φροσύνης. Ξεκούραση και το
βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας.
Πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με απεριόριστα ποτά.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά - Κάστρο - Πόλη Ιωαννίνων
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα. Οι προετοιμασίες
για το Λαμπριάτικο τραπέζι έχουν ξεκινήσει από το πρωί.
Μέρα ελεύθερη για να απολαύσετε τους πολυτελείς
χώρους του ξενοδοχείου και τα events του. Πασχαλινό
εορταστικό γεύμα με απεριόριστα ποτά, μουσική, χορό,
γλέντι!!! Το απογευματάκι αναχωρούμε για την πόλη

των Ιωαννίνων όπου θα επισκεφτούμε την υπέροχη
καστροπολιτεία των Ιωαννίνων. Χρόνος ελεύθερος για
περίπατο στον Μώλο και την πόλη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή
Μολυβδοσκέπαστης
Πλούσιο πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα
φυσικό σκηνοθετικό μεγαλείο, απλώνεται μπροστά
μας επιβλητικός. Ξεκινάμε από το ξακουστό Καλπάκι,
όπου θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο και
θα θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Η υπέροχη
Μονή Μολυβδοσκέπαστης, ακοίμητος φρουρός της
Ορθοδοξίας, είναι η επόμενη μας στάση, σε κοντινή
απόσταση από την ένωση του Βοϊδομάτη και του
Αώου, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Από εκεί
στην αμφιθεατρική Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και
ομορφιά. Χρόνος για καφέ, φαγητό και περίπατο στα
καλντερίμια, στην πλακόστρωτη πλατεία και το πέτρινο
γεφύρι της. Επιστροφή και δείπνο με απεριόριστα ποτά.
Τρίτη: Μέτσοβο (μέσω Νέας Εγνατίας Οδού) - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για το γραφικό Μέτσοβο,
μέσω εξαιρετικής διαδρομής της Νέας 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. 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 στην
Αθήνα μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η επίσκεψη στο Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης Κόνιτσα.

Αναχ: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ημιδιατροφή καθημερινά, δωρεάν ποτά στη
διάρκεια των φαγητών και πλούσιες παροχές, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι με ζωντανή μουσική &
δημιουργική παιδική απασχόληση.

4 μέρες
5 μέρες
Δίκλινο Classic
335
399
3ο άτομο Classic
225
270
Δίκλινο Premium*
380
455
3ο άτομο Premium*
245
298
3o άτομο έως 12 ετών
95
120
4ο άτομο 2 έως 12 ετ. μόνο σε Classic (Κουκέτα)
215
265
Μονόκλινο Classic
440
525
Μονόκλινο Premium*
498
605
* Όλα τα Premium δωμάτια είναι πλήρως ανακαινισμένα (περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο
κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας).
Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά, ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και ΠΛΟΥΣΙΕΣ EXTRA ΠΑΡΟΧΕΣ,
στην οποία περιλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
με γλέντι με ζωντανή μουσική & δημιουργική παιδική απασχόληση.
Για κρατήσεις ως 15/3**
Για κρατήσεις από 16/3
4 μέρες/
5 μέρες/
4 μέρες/
5 μέρες/
3 νύχτες
4 νύχτες
3 νύχτες
4 νύχτες
Δίκλινο Classic
252
290
277
319
3ο άτομο Classic
145
165
159
182
Δίκλινο Premium*
289
335
317
368
3ο άτομο Premium*
162
187
178
205
3o άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 12 ετών
139
155
153
171
μόνο σε Classic (Κουκέτα)
Μονόκλινο Classic
359
414
395
455
Μονόκλινο Premium*
413
486
455
535
* Όλα τα Premium δωμάτια είναι πλήρως ανακαινισμένα (περιορισμένη διαθεσιμότητα
μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας). - **Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων εάν
καλυφθούν πριν τις 15/3, ισχύουν οι τιμές από 16/3 και μετά.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές Epirus Palace Hotel 5*
Deluxe • Μπουφέ πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα - γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής της
ημέρας • Απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) στη
διάρκεια των φαγητών εντός του ξενοδοχείου • Συμμετοχή στα events σύμφωνα
με το πρόγραμμα • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •
Φ.Π.Α.
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Hotel Du lac 5* Deluxe

EXCLUSIVE

Congress Center & spa

Family Easter Holidays

Γ Ι Α Ν Ν Ε Ν Α
Η Π Ε Ι Ρ Ο Σ

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.

Μ Ι Ν Ι C LU B
Για τις ημέρες του Πάσχα,
θα υπάρχει παιδότοπος με παιδαγωγούς
για δημιουργική απασχόληση
των παιδιών τις ώρες λειτουργίας του.
Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!

Επισκεφθείτε

και το νέο εκπληκτικό

Μουσείο
Αργυροτεχνίας
στο καστρο
των ιωαννινων
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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.

Οι τιμές περιλαμβάνουν:
• Πρωινό - με πλούσιο μπουφέ καθημερινά.
• Μ. Παρασκευή - Νηστίσιμο μπουφέ.
• Μ. Σάββατο - Αναστάσιμο δείπνο.
• Κυριακή του Πάσχα - Πασχαλινό τραπέζι το μεσημέρι & παραδοσιακοί πασχαλινοί μεζέδες,
ούζο, τσίπουρο, από νωρίς το μεσημέρι σε εξωτερικό χώρο, καιρού επιτρέποντος.
• Δείπνο, για τις υπόλοιπες μέρες με σερβιρισμένο μενού 4 πιάτων δικής μας επιλογής ή μπουφές.
• Tα ποτά δεν περιλαμβάνονται.
• Για τις ημέρες του Πάσχα, θα υπάρχει παιδότοπος με παιδαγωγούς για δημιουργική
απασχόληση των παιδιών τις ώρες λειτουργίας του.
• Γιορτινό καλωσόρισμα.
• Δωρεάν internet σε όλους του χώρους και δωμάτια του ξενοδοχείου.
• Δωρεάν χώρος στάθμευσης.
• Δεν επιτρέπονται στο Spa παιδιά κάτω των 16 ετών.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Μεγαλο Πάπιγκο - Ζαγοροχώρια

...στον τόπο των Ασημουργών
Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα - Μουσείο Βρέλλη - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Νησί

Πασχαλιά...5 αστέρων παραδοσιακή και με άρωμα ανατολής!
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07.00. Μέσω γέφυρας
Ρίου - Αντιρρίου, Αμφιλοχίας και Άρτας, άφιξη στα
Γιάννενα και επίσκεψη στο Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα
ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Άφιξη
και τακτοποίηση στο αγαπημένο, υπερπολυτελές
και πλήρως ανακαινισμένο DU LAC HOTEL & SPA
5* Deluxe. Παρακολούθηση της ακολουθίας του
Επιταφίου στην πόλη. Δείπνο.
Μεγ. Σάββατο: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου Αρίστη
- Μεγ.Πάπιγκο - Νησί
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το χωριό του
Ζαγορίου, το γνωστό 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 παραδοσιακά ηπειρώτικα κτίρια.
Μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής συνεχίζουμε
για την Κοινότητα του Πάπιγκου. Σε μικρή απόσταση
μεταξύ τους, το Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο, που είναι
κτισμένα ανάμεσα από την Αστράκα κάτω από τους
επιβλητικούς πύργους και τη μυθική Δρακολίμνη,
έχουν να επιδείξουν παράδοση εξαιρετικής φιλοξενίας
και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, σε ένα μοναδικό φυσικό
περιβάλλον. Επιστροφή στα Γιάννενα στον Μώλο από
όπου θα επιβιβαστούμε στα βαρκάκια (έξοδα ατομικά)
για το Νησί της Κυρά - Φροσύνης. Ξεκούραση και το
βράδυ, παρακολούθηση της Αναστάσιμης Ακολουθίας
και Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά - Κάστρο - Πόλη
Ιωαννίνων
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μπουφέ πρόγευμα. Οι
προετοιμασίες για το Λαμπριάτικο τραπέζι έχουν
ξεκινήσει από το πρωί. Μέρα ελεύθερη για να
απολαύσετε τους πολυτελείς χώρους του ξενοδοχείου
μέχρι την ώρα του Πασχαλινού εορταστικού

γεύματος. Μουσική, χορός, γλέντι!!! Το απογευματάκι
αναχωρούμε για την πόλη των Ιωαννίνων όπου θα
επισκεφτούμε την υπέροχη καστροπολιτεία των
Ιωαννίνων. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο στον Μώλο
και την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή
Μολυβδοσκέπαστης
Πλούσιο πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα
φυσικό σκηνοθετικό μεγαλείο, απλώνεται μπροστά
μας επιβλητικός. Ξεκινάμε από το ξακουστό Καλπάκι,
όπου θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο και
θα θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Η υπέροχη
Μονή Μολυβδοσκέπαστης, ακοίμητος φρουρός της
Ορθοδοξίας, είναι η επόμενη μας στάση, σε κοντινή
απόσταση από την ένωση του Βοϊδομάτη και του
Αώου, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Από εκεί
στην αμφιθεατρική Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και
ομορφιά. Χρόνος για καφέ, φαγητό και περίπατο στα
καλντερίμια, στην πλακόστρωτη πλατεία και το πέτρινο
γεφύρι της. Επιστροφή και δείπνο.
Τρίτη: Μέτσοβο (μέσω Νέας Εγνατίας Οδού) - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για το γραφικό
Μέτσοβο, μέσω εξαιρετικής διαδρομής της Νέας
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.
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 στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας,
Δομοκού.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η επίσκεψη στο Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης
- Κόνιτσα.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας
μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
ημιδιατροφή καθημερινά στην οποία
ημιδιατροφή καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο
Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
& το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 5 ετών *
3ο άτ. 6 έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες
354
260
95
210
545

5 μέρες
455
325
120
265
710

4 μέρ. / 3 νύχτ.
269
175
Δωρεάν
120
465

5 μέρ. / 4 νύχτ.
349
225
Δωρεάν
160
610

* Παιδί έως 5 ετών στο κρεβάτι των γονέων - Για extra κρεββάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12 ετών

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στo υπερπολυτελές DU LAC HOTEL & SPA 5*Deluxe • Μπουφέ πρωινό και ένα κύριο
φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα - γλέντι, στη
θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/ συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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αναστασιμεσ καμπανεσ κατανυξησ

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Π ρέ β ε ζ α
Το ξενοδοχείο Margarona Royal, που πρόσφατα ανακαινίστηκε ριζικά, ενσωματώνοντας πολλές
οικολογικές τεχνολογίες - και διακρίθηκε σαν «πράσινο» ξενοδοχείο - βρίσκεται σε προνομιακή
θέση στα περίχωρα της Πρέβεζας, μπροστά στη θάλασσα, σε απόσταση λίγων λεπτών από
το κέντρο της πόλης. Με 115 άνετα και καλόγουστα δωμάτια και σουίτες, διαθέτει πολύ όμορφους
κοινόχρηστους χώρους - σαλόνια, μπαρ και εστιατόριο με μεγάλες βεράντες με θέα στη θάλασσα,
μεγάλη πισίνα και Αίθουσες Συνεδρίων.
Η παραθαλάσσια περιοχή, γύρω από την Πρέβεζα, απλώνεται σε 60 χιλιόμετρα από μικρές και
μεγάλες αμμώδεις παραλίες, κατάφυτους κολπίσκους με το πράσινο να φτάνει έως τη θάλασσα.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ
Την Κυριακή του Πάσχα
από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο
των αρνιών.
Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει μπουφές
με ουζομεζέδες και μουσική.
Πασχαλινό Γεύμα
(στη θέση του γεύματος της ημέρας),
με παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι
και άλλα εδέσματα σε μπουφέ,
με ζωντανή μουσική, χορό
& διασκέδαση!
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Διαμονή
Το ξενοδοχείο διαθέτει 111 δωμάτια και 4 σουίτες που βρίσκονται στους τέσσερις ορόφους του κτηρίου. Είναι
διακοσμημένα σε γήινους τόνους πράσινου και πορτοκαλί με σκούρα καφέ επίπλωση. Τα περισσότερα δωμάτια
διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη πισίνα, τη θάλασσα ή τους κήπους. Είναι άνετα και παρέχουν όλες τις απαραίτητες
ανέσεις για μία ευχάριστη διαμονή Μπορούν να φιλοξενήσουν τρίτο άτομο σε πτυσσόμενο κρεβάτι.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
24ωρη Ρεσεψιόν - Δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο - Δορυφορική TV - Κλιματισμός - Υπηρεσία
Δωματίων - Παρκινγκ - Γιατρός σε περίπτωση ανάγκης - Συνεδριακοί χώροι.
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ & ΜΠΑΡ
Ένας εντυπωσιακός και ευχάριστος χώρος περιλαμβάνει το ναυτικού στυλ μπαρ, τα αναπαυτικά σαλόνια, το
τζάκι και είναι το ιδανικό σημείο για να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό σας ή ένα ελαφρύ σνακ όλη την ημέρα.
Μπορείτε να χαρείτε τη θέα της πισίνας και της θάλασσας στον εξωτερικό χώρο του σαλονιού, όπου επίσης
προσφέρονται αναψυκτικά και φαγητό. Βρίσκεται πάνω από τους χώρους υποδοχής και σερβίρει πλούσιο πρωινό
σε μπουφέ καθώς επίσης a la carte γεύμα και δείπνο.

Λαμπρή στο

Πρέβεζα

Margarona Royal 3* SUP
Ανανεωμένο!

Ανάσταση στο Ζάλογγο
στην κατανυκτική Μονή του Αγ. Δημητρίου!
Άρτα - Πρέβεζα - Λευκάδα - Αχέροντας - Σύβοτα - Ναύπακτος - Γαλαξίδι
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα για την Άρτα με το
εμβληματικό γεφύρι. Προσκύνημα στην εκκλησία
της Αγίας Θεοδώρας τον ναό που αποτελεί την πιο
"ζωντανή" σύνδεση της σημερινής με τη βυζαντινή Άρτα,
αφού εκτός από το κτίσμα έχουμε και την "παρουσία" της
ίδιας της βασίλισσας του Δεσποτάτου, της πολιούχου
Αγίας Θεοδώρας. Η βασίλισσα μετά το θάνατο του
συζύγου της Μιχαήλ, μόνασε στη μονή (που τότε ήταν
αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο) μέχρι την κοίμηση
της (1281), ενταφιάστηκε εκεί και μετά την επίσημη
ανακήρυξη της ως Αγίας, ο ναός τιμάται πλέον στο όνομα
της. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα, άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας MARGARONA ROYAL 3* Sup.
Δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα και παρακολούθηση
της συνάντησης στην κεντρική πλατεία των Επιταφίων,
με πιο επιβλητικό αυτόν της Μητροπόλεως παρουσία
Φιλαρμονικών, χορωδιών και χιλιάδων πιστών.
Μεγ. Σάββατο: Πρώτη Ανάσταση & έθιμα στην
Πρέβεζα - Πάργα - Ανάσταση στο Ζάλογγο!
Μπουφέ πρόγευμα. Πεζή περιήγηση και παρακολούθηση
του εθίμου με το σπάσιμο των κανατιών στην πόλη της
Πρέβεζας. Μόλις η καμπάνα του Αγίου Χαραλάμπους
σημάνει την πρώτη Ανάσταση, δεκάδες πήλινα
αντικείμενα θα "σπάσουν" στον πλακόστρωτο πεζόδρομο
και θα ακουστούν και φέτος σε όλο το ιστορικό κέντρο,
στέλνοντας το μήνυμα της νίκης της ζωής ενάντια στον
θάνατο. Συνεχίζουμε για την πλέον “πολύχρωμη” πόλη
της Ηπείρου την Πάργα. Επίσκεψη στον μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Νικολάου και στο μουσείο όπου
φυλάσσονται τα “ιερά κειμήλια” της πόλης. Μία βόλτα
στο Ενετικό κάστρο θα μας δώσει την δυνατότητα να
θαυμάσουμε από ψηλά το “νησί της Παναγιάς” και την
καταπληκτική παραλία του Βάλτου. Επιστροφή και
ξεκούραση. Το βράδυ θα αναχωρήσουμε για τον ιερό

τόπο του Ζαλόγγου, όπου θα ζήσουμε την εμπειρία
της Αναστάσιμης λειτουργίας στο μοναστήρι του Αγίου
Δημητρίου, σε μία κατανυκτική ατμόσφαιρα από κεριά,
κάτω από το βράχο της θυσίας των Σουλιωτισσών!
Πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο όπως ορίζει
το έθιμο.
Κυριακή Πάσχα : Πασχαλιά με γλέντι! Λευκάδα
(βόλτα στην πόλη)
Χριστός Ανέστη ! Μπουφέ πρόγευμα. Μέρα αγάπης,
γιορτής και Ορθοδοξίας. Το “σκηνικό” έχει στηθεί και
έχει ξεκινήσει το ψήσιμο των αρνιών με συνοδεία από
μεζέδες. Η ορχήστρα θα δώσει το έναυσμα να ξεκινήσει
το γλέντι. Παραδοσιακό Πασχαλινό τραπέζι με ψητά και
διάφορα εδέσματα πάντα με την συνοδεία ορχήστρας.
Χρόνος ελεύθερος. Το απογευματάκι βόλτα στην όμορφη
πόλη της “ηπειρωτικής” Λευκάδας, για καφέ, περίπατο
και μία σύντομη γνωριμία με το υπέροχο αυτό νησί.
Δευτέρα: Αχέροντας - Σύβοτα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για τις πηγές
του Αχέροντα, για να απολαύσουμε το καταπράσινο
τοπίο και να πιούμε το καφεδάκι μας στη Γλυκή. Το
μεσημεράκι θα μας βρει στα μοναδικά Σύβοτα με τους
υπέροχους κολπίσκους, τα καφέ και τα ταβερνάκια. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Τρίτη: Μουσείο Νικόπολης - Ναύπακτος
Γαλαξίδι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψη του
αρχαιολογικού Μουσείου της Νικόπολης (έξοδα ατομικά)
με τα ευρήματα από την πόλη - σύμβολο της νίκης του
Οκταβιανού στην ναυμαχία του Ακτίου. Συνεχίζουμε
για Ναύπακτο όπου ελεύθερος χρόνος για καφεδάκι
στο γραφικό ενετικό λιμάνι. Μετά θα κατευθυνθούμε
στο γραφικό Γαλαξίδι για το γεύμα μας προαιρετικά.
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Λειβαδιάς.

Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα (Αχέροντας - Σύβοτα)
και το Μουσείο Νικόπολης λόγω αργίας.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες

5 μέρες

235
198
95
315

296
245
120
398

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι .
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

149
115
Δωρεάν
227

192
140
Δωρεάν
295

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο MARGARONA ROYAL 3* sup στην
Πρέβεζα • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό Γεύμα με γλέντι από ορχήστρα,
είναι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση •
Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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SIVOTA DIAMOND SPA & RESORT 5*

ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Ανανεωμένο!

Ανάσταση στα “Ελληνικά φιόρδ”
Νεκρομαντείο - Πάργα - Αχέροντας - Γλυκή - Παραμυθιά - Μουσείο Νικόπολης
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Άρτα - Σύβοτα
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα, περνώντας τη Γέφυρα του Ρίο. Ακολουθώντας την Ιόνια
οδό, φτάνουμε σύντομα στην Άρτα. Προσκύνημα στην εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας και
συνεχίζουμε για τα κοσμοπολίτικα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Τακτοποίηση στο υπερπολυτελές
ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND SPA RESORT 5* Deluxe. Δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα
εδέσματα και παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Νεκρομαντείο - Αχέροντας - Γλυκή Σούλι - Παραμυθιά
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Σήμερα θα επισκεφθούμε έναν από τους πιο σημαντικούς
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής το Νεκρομαντείο (έξοδα ατομικά). Από εκεί θα
κατευθυνθούμε στις πηγές του Ομηρικού ποταμού Αχέροντα, για να απολαύσουμε το
καταπράσινο τοπίο, καιρού επιτρέποντος να κάνουμε στις εκβολές του την περίφημη
βαρκάδα (έξοδα ατομικά) και να πιούμε το καφεδάκι μας στη Γλυκή. Το μεσημεράκι θα
μας βρει σε μία όμορφη διαδρομή στην περιοχή του Σουλίου. Χρόνος για γεύμα στην
πανέμορφη εξοχή. Επιστροφή μέσω Παραμυθιάς συνοδευόμενοι από εικόνες γαλήνης
και ομορφιάς. Ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της
Ανάστασης και η βραδιά συνεχίζεται στο ξενοδοχείο με πλούσιο Αναστάσιμο εορταστικό
δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στα Σύβοτα!
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος να απολαύσετε τους
χώρους και το SPA του πολυτελούς μας ξενοδοχείου (ελεύθερη χρήση της εσωτερικής
θερμαινόμενης πισίνας, χαμάμ, σάουνας, γυμναστηρίου και υδρομασάζ, κατόπιν
ραντεβού). Το μεσημεράκι καθώς θα ψήνεται ο οβελίας στον υπαίθριο χώρο, κέρασμα με
μεζέδες και ουζάκι! Κατόπιν, Πασχαλινό γεύμα με τον πατροπαράδοτο οβελία και γλέντι
ντόπιο κρασί (προσφορά μας), ζωντανή, παραδοσιακή μουσική! Το απόγευμα, ελεύθερος
χρόνος να απολαύσετε την βόλτα στα ειδυλλιακά Σύβοτα.
Δευτέρα: Πάργα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την πλέον “πολύχρωμη” πόλη της
Ηπείρου, την Πάργα..Επίσκεψη στον μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου και στο
μουσείο όπου φυλάσσονται τα “ιερά κειμήλια” της πόλης. Μία βόλτα στο Ενετικό κάστρο
θα μας δώσει την δυνατότητα να θαυμάσουμε από ψηλά το “νησί της Παναγιάς” και την
καταπληκτική παραλία του Βάλτου. Επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας και τη
γαλήνη των Συβότων. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Μουσείο Νικόπολης - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψη του αρχαιολογικού Μουσείου της
Νικόπολης (έξοδα ατομικά) με τα ευρήματα από την πόλη - σύμβολο της νίκης του
Οκταβιανού στην ναυμαχία του Ακτίου. Συνεχίζουμε για γεύμα σε παραθαλάσσιο
εστιατόριο στο Κρυονέρι και μέσω της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου επιστρέφουμε στην
Αθήνα.
Σημείωση: Τo 4ήμερo πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την επίσκεψη στο μουσείο της
Νικόπολης. Επιστρέφει στην Αθήνα μετά την Πάργα.
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Προσφορές Sivota Diamond!
• Πασχαλινό καλάθι στα δωμάτια με τις λαμπάδες σας, λιχουδιές και μία φιάλη
τοπικό οίνο ειδικής εμφιάλωσης.
• Δωρεάν ντόπιο κρασί στο Πασχαλινό γεύμα!
• Ελεύθερη χρήση (κατόπιν ραντεβού) της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας,
χαμάμ, σάουνας, γυμναστηρίου και υδρομασάζ.
• 30% έκπτωση στις θεραπείες του Spa.
• Δωρεάν wi-fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τα δωμάτια.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν ημιδιατροφή καθημερινά
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο
& το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας
μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

4 μέρες
5 μέρες
4 μέρ. / 3 νύχτ.
5 μέρ. / 4 νύχτ.
Δίκλινο Θέα Βουνό*
275
345
189
240
3ο άτομο
265
292
180
190
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
289
365
205
264
3ο άτομο
275
352
190
250
Δίκλινο Θέα Θάλ. & Ιδ.Πισίνα**
345
405
260
305
3ο άτομο
289
360
195
255
3ο & ***4ο άτομο ως 11,99 ετών
95
120
Δωρεάν
Δωρεάν
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα
380
490
295
385
* Περιορισμένος αριθμός δωματίων Θέα Βουνό. ** Η ιδιωτική πισίνα ενδεχομένως να μην λειτουργεί τις ημέρες του Πάσχα.
*** 4ο άτομο ως 11,99 ετών στο δωμάτιο μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας με το ξενοδοχείο.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές
ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND SPA RESORT 5* Deluxe στα Σύβοτα Θεσπρωτίας • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο
φαγητό από μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό Γεύμα με κρασί - γλέντι από
ορχήστρα, στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την ανάσταση • Αρχηγός-Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ... ανοιξιάτικη ζωγραφιά!

στο μοναδικό LIMNEON RESORT & SPA 5* DeLuxe
Πρέσπες - Νυμφαίο - Αρκτούρος - Λιμναίος Οικισμός - Κρουαζιέρα στη Λίμνη
Στην όμορφη Καστοριά, το 5* ξενοδοχειακό συγκρότημα LIMNEON RESORT & SPA, αποτελεί ένα από τα καλύτερα θέρετρα
της Βορείου Ελλάδας και απαρτίζεται από 2 καταλύματα μοναδικής αρχιτεκτονικής. Απλώνεται αμφιθεατρικά σε δυο
επίπεδα ώστε να αντικρίζουν τα περισσότερα δωμάτια και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι προνομιακά την γαλήνια ομορφιά
της λίμνης και την πανοραμική θέα της Καστοριάς. Απολαύστε τις ποικίλες υπηρεσίες του Noufaro Club Spa, με πλήρως
εξοπλισμένο γυμναστήριο, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με θέα τη Λίμνη, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ.
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για την πανέμορφη Καστοριά,
μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελές
και καλύτερο ξενοδοχείο της πόλης, LIMNEON RESORT &
SPA 5* Deluxe, το οποίο ατενίζει αμφιθεατρικά την περίφημη
Λίμνη Ορεστιάδα. Μπουφέ δείπνο και παρακολούθηση της
Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Πρέσπες
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική επίσκεψη στα
φυσικά σύνορα της χώρας, την Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα,
τον Αγ. Γερμανό, κεφαλοχώρι της περιοχής, με τα περίφημα
φασόλια Πρεσπών, τον οικισμό Ψαράδες με αξιόλογα
αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής καθώς επίσης και το
νησάκι Αγ. Αχίλλειος. 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. Το απόγευμα επιστροφή στην Καστοριά.
Παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας και Αναστάσιμο
παραδοσιακό δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Προαιρετική Κρουαζιέρα Λίμνης - Γνωριμία
με την πόλη
Μπουφέ πρόγευμα. Μέρα γιορτής και αγάπης η σημερινή!
Ευκαιρία να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου μας με την
υπέροχη θέα ή τον χώρο του SPA με την θερμαινόμενη πισίνα
και τις λοιπές υπηρεσίες, κατόπιν ραντεβού (έξοδα ατομικά). Το
μεσημέρι θα απολαύσουμε το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα
σε μπουφέ με πλούσιες τοπικές συνταγές και θα ακολουθήσει
γλέντι με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι. Για όσους
επιθυμούν, το απόγευμα προτείνουμε προαιρετική Κρουαζιέρα

στην περίφημη Λίμνη Ορεστιάδα (έξοδα ατομικά) και κατόπιν
θα γνωρίσουμε την πόλη από κοντά, από την Παναγία
την Μαυριώτισσα, μέχρι το γραφικό Ντολτσό με τα στενά
πλακόστρωτα δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν
την ακμή μιας άλλης εποχής.
Δευτέρα: Νυμφαίο - Αρκτούρος - Νέο Ενυδρείο - Νέο
Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου”
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, καθώς
και το παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας. Στο Νυμφαίο, θα
επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης για την προστασία της
Αρκούδας (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στην Καστοριά για
επίσκεψη στα δύο νέα καμάρια της πόλης (έξοδα ατομικά),
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”. Μπουφέ δείπνο.
Τρίτη: 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. Από τον Οικισμό θα δούμε την πιστή
αναπαράσταση των συνηθειών και του τρόπου ζωής του
νεολιθικού ανθρώπου (έξοδα ατομικά), ως κυνηγού για την
αναζήτηση τροφής, με εξοπλισμό του ένα μυτερό ακόντιο, ένα
ξύλινο τσεκούρι και μια δερμάτινη σφεντόνα με πήλινα βλήματα.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

Πασχαλινό Εορταστικό Πρόγραμμα
• Καθημερινά μπουφέ πρωινό Αμερικάνικου τύπου με καφέ
της επιλογής σας.
• Κατά την άφιξη προσφέρουμε ποτήρι σαμπάνιας και
στους μικρούς μας φίλους μεγάλα σοκολατένια αυγά.
• Στο δωμάτιο λαχταριστά τσουρέκια & κόκκινα αυγά.
• Πριν από την Ανάσταση σας προσφέρουμε κόκκινα αυγά
και λαμπάδες.

• Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
• Πασχαλινή μέρα με προμεσημβρινούς καστοριανούς
λαχταριστούς μεζέδες και τσίπουρο Καστοριάς.
• Πασχαλινό γεύμα με αρνιά, κοκορέτσια, παραδοσιακές
τοπικές συνταγές και ατελείωτους μπουφέδες, ζωντανή
μουσική από ορχήστρα και καστοριανό χορευτικό
συγκρότημα με παραδοσιακές στολές.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική.
4 μέρες
5 μέρες
289
345
Δίκλινο
3o άτομο
225
280
3ο ατ. ως 12 ετών
95
110
4ο άτομο
220
275
Μονόκλινο
399
495
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά,
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική.
4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες
Δίκλινο Standard Θέα Κήπο
249
292
Δίκλινο Deluxe Θέα λίμνη
268
316
3o άτομο Deluxe Θέα λίμνη
110
127
3o άτομο έως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
3o άτομο 7 έως 12 ετών
95
110
Μονόκλινο Standard Θέα Κήπο
358
430
Economy Family Θέα κήπος*
580
690
Junior Suite Θέα λίμνη*
696
828
Luxury Suite Θέα λίμνη*
768
946
Superior Suite Θέα λίμνη**
1150
1450

* Συνολική τιμή δωματίου έως 3 άτομα. 4o άτομο μόνο κατόπιν συνεννόησης
με το ξενοδοχείο με χρέωση 3ου ατόμου ενήλικά ή παιδί 7 -12 ετών.
** Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.

Στις τιμές ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνεται:
• Καλωσόρισμα στο ξενοδοχείο με σοκολατένιες λιχουδιές και welcome cocktail.
• Υποδοχή στο δωμάτιο με λαχταριστά τσουρέκια και κόκκινα αυγά.
• Καθημερινά πλούσιο ελληνικό πρωϊνό μπουφέ με θέα την λίμνη.
Μεγάλο Σάββατο:
Πριν την αναστάσιμη ακολουθία σας περιμένουν λαμπάδες & κόκκινα αυγά.
Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
Κυριακή του Πάσχα:
Πασχαλινή μέρα με προμεσημβρινούς Καστοριανούς λαχταριστούς
μεζέδες και τσίπουρο Καστοριάς. Πασχαλινό γεύμα με αρνιά, κοκορέτσια
παραδοσιακές τοπικές συνταγές, και ατελείωτους μπουφέδες, ζωντανή
ορχήστρα και Καστοριανό χορευτικό.
• Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο LIMNEON RESORT
& SPA 5* Deluxe στην Καστοριά • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.Σάββατο και το
Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας
• Ποτό υποδοχής, λαχταριστά τσουρέκια και κόκκινα αυγά στο δωμάτιο κατά την
άφιξη του γκρουπ • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός /Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Παλαιός Άγ. Αθανάσιος - Λουτρά Πόζαρ
με διαμονή στον Παλαιό Άγ. Αθανάσιο στο Kaimak Inn Resort & Spa 4*sup

Μπάνσκο - Ρίλα - Σόφια - Σαντάνσκι
Ορθόδοξο Πάσχα με πολυτέλεια & Spa & Πασχαλινό γλέντι!
στο πλήρως ανακαινισμένο PREMIER Luxury Mountain Resort 5* Lux

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30 για την πανέμορφη πόλη της Βέροιας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα
και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσω Έδεσσας για τον παραδοσιακό Παλαιό Άγιο Αθανάσιο, στους
πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν, με μοναδική Μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Θεωρείται η “Αράχωβα
του Βορρά”. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας KAIMAK INN RESORT & SPA 4*sup. Νηστίσιμο δείπνο και
παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Καταρράκτες Έδεσσας - Υπαίθριο Μουσείο Νερού - Βαρόσι - Λουτρά Αριδαίας
(Πόζαρ)
Πρόγευμα και συνοδεία τοπικού φορέα θα απολαύσουμε μια μοναδική περιπατητική ξενάγηση
(έξοδα ατομικά). Αρχίζουμε από τον διπλό και τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο”, μέχρι το Υπαίθριο
Μουσείο Νερού, όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά είδη
ψαριών γλυκού νερού και ερπετά. Θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι, όπου
επισκεψη στο Λαογραφικό της Μουσείο. Αναχώρηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας με
τις ιαματικές πηγές. Θα έχουμε την ευκαιρία, να γευτούμε (για όσους ενδιαφέρονται) τις ευεργετικές
τους ιδιότητες στην εξωτερική πισίνα, καθώς και να απολαύσουμε έναν καφέ δίπλα στις πηγές. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ, παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας και
Αναστάσιμο δείπνο με πατροπαράδοτη μαγειρίτσα κόκκινα αυγά κ.α.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά - Ελεύθερη μέρα στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χαλαρώστε στους χώρους του ξενοδοχείου. Πασχαλινό Εορταστικό
γεύμα με μουσική, χορό, τραγούδι και παραδοσιακό οβελία. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στον
Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Περπατήστε στα δρομάκια του, θαυμάστε τα όμορφα πέτρινα αρχοντικά,
απολαύστε έναν καφέ στα γραφικά καφενεδάκια.
Δευτέρα: Πολιτιστικό Κέντρο Σχολής Αριστοτέλους - Νάουσα - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Νάουσας. Θα επισκεφτούμε το σύγχρονο Πολιτιστικό
Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους (έξοδα ατομικά), εκεί που ο μέγιστος φιλόσοφος δίδαξε το μεγαλείο
της Κλασικής Ελληνικής σκέψης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία μέσω προβολής ταινίας και ξενάγησης,
να ενημερωθούμε για το σπουδαίο έργο του. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Στην 5ήμερη εκδρομή περιλαμβάνεται η εκδρομή Λίμνη Βεγορίτιδα (Άγιος Παντελεήμονας)
- Νυμφαίο (Αρκτούρος).

Μεγ. Παρασκευή: 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 κωμοπόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται 100 περίπου
χλμ από τα σύνορα, στους πρόποδες του όρους Πίριν. Το Αλπικό τοπίο συναρπάζει. Το ευρωπαϊκού
επιπέδου πλήρως ανακαινισμένο (2017) ξενοδοχείο μας επίσης με τις εγκαταστάσεις του, το μοντέρνο κέντρο
Spa (δωρεάν!) και τα άνετα δωμάτια του. Απόγευμα ελεύθερο για ρηλάξ στις ανέσεις του ή για μία κοντινή
βόλτα. Το βράδυ μετά το δείπνο, για όσους επιθυμούν, προσκύνημα του Επιταφίου στο κέντρο του χωριού.
Μεγ. Σάββατο: Σόφια - ξενάγηση - Αναστάσιμο δείπνο!
Πρόγευμα 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. Χαλάρωση στις ανέσεις του ξενοδοχείου και
δείπνο. Το βράδυ, θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για την Ανάσταση στο κέντρο
του χωριού. Ακολουθεί η παραδοσιακή μαγειρίτσα με κόκκινα αυγά!
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιά στο Bansko με παραδοσιακό γλέντι!!!
Χρόνια Πολλά! Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα ελεύθερη στη διάθεσή σας για να απολαύσετε τις πληθωρικές
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου και το μοντέρνο κέντρο Spa (δωρεάν)! Το μεσημέρι πλούσιο Πασχαλινό
γεύμα με αρνιά, σούβλες, τοπικές σπεσιαλιτέ, γλέντι - χορό - διασκέδαση με μουσική, χορό! Για το απόγευμα
σας προτείνουμε μία βόλτα στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο του παραδοσιακού χωριού με την εκκλησία
της Αγίας Τριάδος (του 1835), τα παραδοσιακά μαγαζιά και ταβερνάκια που είναι ανοιχτά ως αργά. Για
τη βραδινή σας διασκέδαση στο Μπάνσκο υπάρχουν αρκετές επιλογές από night clubs μέχρι και Casino.
Δευτέρα: Ρίλα - Σαντάνσκι
Πρόγευμα 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Μπάνσκο - Αθήνα
Πρόγευμα από μπουφέ και αναχώρηση από το Μπάνσκο. Διέλευση των συνόρων και επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και παλαιού τύπου) απαραίτητα.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή και ποτά
στην διάρκεια των φαγητών (κρασί λευκό ή κόκκινο
ή 1 μπύρα ή 1 αναψυκτικό, εμφιαλωμένο νερό), στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα.
Kaimak Inn 4* Sup.
4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο Comfort *
270
325
Δίκλινο Junior Suite
285
349
3ο άτομο σε Jr.Suite
235
278
3ο άτομο ως 5 ετών
95
120
3ο άτομο 6-12 σε Jr.Suite
200
236
4ο άτομο ως 12 σε Jr.Suite
140
177
Μονόκλινο Comfort *
379
445
* Comfort: Μόνο δίκλινο ή μονόκλινο

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ
(χωρίς εκδρομές) ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα.
DOMOTEL NEVE 4* Sup.

4 μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο Standard
189
Δίκλινο Superior
219
Δίκλινο Family
259
3ο άτομο
75
3ο & 4o άτομο ως 6 ετών *
Δωρεάν
3ο & 4o άτομο 7 ως 16 ετών *
55
Suite 2χωρο **
645
* 4ο άτομο 0 εως 16 ετών μόνο σε Family.
**Συνολική τιμή καταλύματος εως 4 άτομα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο KAIMAK INN
RESORT & SPA 4*sup στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα (στη θέση ημιδιατροφής της ημέρας) • 1 ποτήρι κρασί
λευκό ή κόκκινο ή 1μπύρα ή 1 αναψυκτικό/άτομο, εμφιαλωμένο νερό στα φαγητά του Kaimak Inn • Ασύρματη
σύνδεση wi-fi • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς
έως 75 ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.
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Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 5 ετών
3ο άτομο 6 ως 11 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες

5 μέρες

275
222
99
189
325

329
265
124
225
390

Συνοπτικό πρόγραμμα
4ήμερης εκδρομής:
Μεγ. Παρασκευή:
Αθήνα - Μπάνσκο
Μεγ. Σάββατο:
Σόφια ολοήμερη
Κυριακή του Πάσχα:
Ρίλα - Πασχαλινό γλέντι
Δευτέρα:
Μπάνσκο - Σαντάνσκι - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ως περιγραφή • Διαμονή στο
πλήρως ανακαινισμένο (2017) PREMIER MOUNTAIN LUXURY RESORT 5* Lux στο Μπάνσκο Βουλγαρίας •
Πλούσιο πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Πασχαλινό γεύμα, περιλαμβάνεται
στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Παραδοσιακή μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά μετά την Ανάσταση
(επιπλέον της ημιδιατροφής) • Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου, σάουνας, χαμάμ, εσωτερικής πισίνας •
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Βασιλίτσα Γρεβενών

...η αρχόντισσα της Βόρειας Πίνδου

BAΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΟΡΛΙΑΚΑΣ - ΠΟΡΤΙΤΣΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΣΜΙΞΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Βασιλίτσα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 με προορισμό
την Καλαμπάκα και στάση για γεύμα, υπό την σκιά
των Μετεώρων. Συνεχίζουμε την πορεία μας για
το Νομό Γρεβενών και την ευρύτερη περιοχή της
Βόρειας Πίνδου. Μαγευτικά τοπία, υπέροχες και
ανεξερεύνητες διαδρομές, είναι το θέαμα που θα
απολαύσουμε. Άφιξη και τακτοποίηση στα πολυτελή
ξενοδοχεία PINDOS PALACE 3* sup. ή VASILITSA
RESORT 4*. Παρακολούθηση της Ακολουθίας του
Επιταφίου και νηστίσιμο δείπνο.
Μεγ.Σάββατο: Ανατολική Βάλια Κάλντα (προαιρετική
με 4Χ4) - Όρλιακας - Πορτίτσα - Σπήλαιο
Πρόγευμα και προαιρετική εξόρμηση (έξοδα
ατομικά), στην ανατολική Βάλια Κάλντα, στην
περιφερειακή της ζώνη σ’ ένα από τα πιο ιδιαίτερα
δασικά οικοσυστήματα, ανάμεσα από μαυρόπευκα,
έλατα, δρυς και αγριολούλουδα σε μία από τις πιο
ενδιαφέρουσες διαδρομές στο όρος Ορλιακας, το
βουνό των χρωμάτων και των αετών. αναχωρούμε
με 4 Χ 4. Πεζοπορία στην πιο σημαντική διαδρομή
ερμηνείας της φύσης στην ορεινή περιοχή
των Γρεβενών που είναι σημαντικός βιότοπος
πεταλούδων αγριολούλουδων και μανιταριών. Στην
διάρκεια της πορείας μας με τα πόδια θα δούμε
σπάνια βλάστηση, μανιτάρια, θα δούμε και θα
μάθουμε για την χρήση των φαρμακευτικών φυτών
και θα δούμε ίχνη και θα μάθουμε για την οικολογία
της αρκούδας και του λύκου μέσα σε αυτό το
εκπληκτικό μουσείο της φύσης. Συνεχίζουμε με τα

PINDOS PALACE

4χ4 για το πιο όμορφο σημείο του Νομού Γρεβενών,
το επιβλητικό φαράγγι της Πορτίτσας με το ομώνυμο
πέτρινο γεφύρι και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό
χωριό Σπήλαιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το
πούλμαν το απόγευμα . To βράδυ παρακολούθηση
της Αναστάσιμης λειτουργίας και Αναστάσιμο δείπνο
με πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά - Σμίξη - Σαμαρίνα
ΧΡΙΣΤOΣ ΑΝEΣΤΗ! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα.
Πασχαλιάτικη μέρα στους χώρους του ξενοδοχείου
με οβελίες, μεζεδάκια και ουζάκι. Πασχαλινό
Εορταστικό γεύμα με μουσική, χορό, τραγούδι, όπως
ορίζει η παράδοση! Το απόγευμα αναχώρηση για
την εκδρομική μας εξόρμηση στον ορεινό όγκο. Η
Σμίξη είναι το πιο κοντινό χωριό στο χιονοδρομικό
κέντρο της Βασιλίτσας. Παλιές πέτρινες βρύσες
και αρχοντικά δίνουν μια άλλη αίσθηση στον
επισκέπτη. Η Σαμαρίνα είναι ένα πασίγνωστο
χωριό, τραγουδισμένο στα δημοτικά μας τραγούδια,
χτισμένο στο Σμόλικα σε ύψος 1.650 μ. περίπου,
μέσα σε ένα ανεπανάληπτης ομορφιάς τοπίο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Γρεβενά - Μουσείο Μηλιάς - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Παλαιοντολογικό
Μουσείο Μηλιάς (βραβευμένο με το Ρεκόρ
Γκίνες), όπου φιλοξενούνται εκτός των άλλων και
οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο από
μαστόδοντα ηλικίας τριών εκατομμυρίων ετών.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

VASILITSA RESORT

Σμίξη γρεβενών

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.

4 μέρες

PINDOS PALACE
Δίκλινο
3ο άτομο
4ο άτομο
Μονόκλινο

245
229
198
320

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα.
VASILITSA RESORT
Δίκλινο Σοφίτα
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτ. έως 12 ετ. Σοφίτα
4ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο Σοφίτα
Μονόκλινο

4 μέρες
235
250
145
95
145
160
305
336

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας
μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
4 μέρ. /3 νύχτ.
144
159
55
Δωρεάν
50
65
212
245

5 μέρ./4 νύχτ.
175
196
70
Δωρεάν
65
85
258
299

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στα πολυτελή ξενοδοχεία PINDOS PALACE 3* sup. ή VASILITSA
RESORT 4* • Μπουφέ πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.Σάββατο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι την
Κυριακή του Πάσχα είναι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών
• Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
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DION PALACE

luxury Resort
& SPA 5*

ΒΕΡΜΙΟ - Λουτρά Πόζαρ
Σιάτιστα - Βέροια - Έδεσσα - Νάουσα
Παλαιός Άγ. Αθανάσιος - Καστοριά

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Σιάτιστα - Βέροια
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:45 και μέσω Καλαμπάκας, Γρεβενών, άφιξη στα γραφικά Σιάτιστα στο
Νομό Κοζάνης, χωριό ονομαστό για τα γουναράδικα και τα όμορφα παραδοσιακά Μακεδονίτικα αρχοντικά
των πραματευτάδων και του λιαστού κρασιού. Άφιξη στη Βέροια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4*. Δείπνο με νηστήσιμα και μη και παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας - Έδεσσα - Νάουσα
Πλούσιο πρόγευμα. Αναχώρηση για το Νομό Πέλλας με κατεύθυνση τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ (Αριδαίας).
Οι ιαματικές πηγές (Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας) βρίσκονται σε υψόμετρο 360 - 390 μ. και σε έκταση
75 στρεμ. Πέντε ιαματικές πηγές αναβλύζουν κατά μήκος της κοίτης του Θερμοποτάμου, ο οποίος συνεχίζει
τη ροή του στη λεκάνη της Αλμωπίας. Θα έχουμε την ευκαιρία, να δοκιμάσουμε (για όσους ενδιαφέρονται) τις
ευεργετικές τους ιδιότητες, καθώς και να απολαύσουμε τον καφέ μας σε μία υπέροχη τοποθεσία, δίπλα στις
πηγές. Κατόπιν, άφιξη στην πανέμορφη πόλη της Έδεσσας. Καταπράσινη από την είσοδό της μέχρι το πάρκο
με τους καταρράκτες όπου θα θαυμάσουμε τον μεγάλο Καταρράκτη “Κάρανο” με το νερό να πέφτει από ύψος 70
περίπου μέτρων και τον διπλό καταρράκτη, όπως επίσης και το σπήλαιο κάτω από τον βράχο. Το απόγευμα, θα
κάνουμε μία σύντομη επίσκεψη στην πόλη της Νάουσας, πριν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την Ακολουθία της Ανάστασης και μετά Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπριάτικη μέρα με γλέντι - Παλαιός Αγ. Αθανάσιος/Καϊμακτσαλάν
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Πασχαλιάτικη μέρα στους χώρους του ξενοδοχείου με
οβελίες, μεζεδάκια και ουζάκι. Πασχαλινό Εορταστικό γεύμα με μουσική, χορό, τραγούδι. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε έναν από τους ομορφότερους παραδοσιακούς οικισμούς στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν,
το χωριό Παλαιός Άγιος Αθανάσιος. Περπατήστε στα δρομάκια του, θαυμάστε τα όμορφα πέτρινα αρχοντικά,
απολαύστε έναν καφέ στα γραφικά καφενεδάκια. Επιστροφή στη Βέροια και χρόνος ελεύθερος.
Δευτέρα: Καστοριά (μέσω Νέας Εγνατίας Οδού) - Ενυδρείο και “Σπηλιά του Δράκου”
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στο βήμα του Απόστολου Παύλου και στη συνέχεια αναχώρηση για την
πανέμορφη Καστοριά που μας υποδέχεται φορώντας τα ανοιξιάτικά της. Αρχίζουμε από τα νέα της καμάρια
(έξοδα ατομικά), το ενυδρείο γλυκού νερού (το μεγαλύτερο των Βαλκανίων) καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς
ή “Σπηλιά του Δράκου”. Αργότερα θα επισκεφτούμε γουναράδικο της πόλης για να θαυμάσουμε την τέχνη που
έκανε ξακουστή την Καστοριά παγκοσμίως, ενώ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περίπατο στο γραφικό Ντολτσό,
για καφέ και γεύμα δίπλα στα γαλήνια νερά της Λίμνης Ορεστιάδας. Επιστροφή το απόγευμα. Δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: 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.
Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Καστοριά.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι
4 μέρες

5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι
4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

Δίκλινο
239
304
152
195
3ο άτομο
186
235
95
120
4ο άτομο
180
229
95
120
3ο άτομο έως 12 ετών
95
120
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
150
189
65
80
Μονόκλινο
302
389
215
279
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4*.
στη Βέροια • Πλούσιο μπουφέ πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.
Σάββατο και το Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα είναι στην θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
• Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη στο “Mousses Lobby Bar”.
• Πρόγευμα από αμερικάνικου τύπου μπουφέ καθημερινά.
• Δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα και μη τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.
• Θα μοιραστούν σε όλους (στη ρεσεψιόν) λαμπάδες
για την Ανάσταση το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ.
• Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική που θα σερβίρεται στις 00:00 έως 01:30 π.μ.
(στη θέση του δείπνου του Μεγάλου Σαββάτου) όπου εκτός των άλλων συστατικών
του πλήρους δείπνου, θα περιλαμβάνονται τσουρέκια, κόκκινα αυγά, παραδοσιακή μαγειρίτσα.
• Παραδοσιακό τσουρέκι σε κάθε δωμάτιο.
• Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο αρνιών. Στο διάστημα 11:30 - 12:30
π.μ. θα υπάρχει μπουφές με μεζέδες, κρασί, τσίπουρο με συνοδεία παραδοσιακής μουσικής.
• Πασχαλινό γεύμα (στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας) με παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι και
άλλα εδέσματα σε μπουφέ, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα - ζωντανή μουσική, χορό.
• Δείπνο μπουφέ (ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ) την Κυριακή του Πάσχα
• Δείπνο μπουφέ την Δευτέρα & την Τρίτη του Πάσχα (για τους διαμένοντες).
• Καθημερινή λειτουργία του Spa με μία ελεύθερη χρήση (με κράτηση) του “Acquazone” (45 λεπτά
χρήση της θερμαινόμενης εσωτερικής πισίνας, του χαμάμ και της σάουνας. (η είσοδος στο Spa ΔΕΝ
επιτρέπεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών).
• Καθημερινό πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά 4 έως 12 ετών στο “Mini Club” με
παιχνίδια, μουσική, βάψιμο πασχαλινών αυγών, διακόσμηση λαμπάδων κ.α.
• Δωρεάν χρήση του wi fi σε κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια

Πασχαλιά στη σκιά του Μυθικού Ολύμπου

Πλήρως ανακαινισμένο 2018

με διαμονή στα DION PALACE luxury Resort & SPA 5*
Νάουσα - Αγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο - Αμπελάκια - Παναγία Σουμελά - Δίον - Βεργίνα
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Δίον - Πιερία
Αναχώρηση στις 07:00 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για
την όμορφη Πιερία. Μέσω Τεμπών, Πλαταμώνα, επίσκεψη
στο μουσείο του Δίον (έξοδα ατομικά). Άφιξη στο υπέροχο
ξενοδοχειακό συγκρότημα DION PALACE luxury Resort
& SPA 5* στην παραλία του Λιτοχώρου. Εγκατάσταση και
ξεκούραση. Το βράδυ, δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα και μη.
Αργότερα παρακολούθηση του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην Βεργίνα, με τους
μοναδικούς Βασιλικούς Τάφους και τα ανεκτίμητα κειμήλια και
αρχαιολογικούς θησαυρούς (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για
προσκύνημα στην επιβλητική Μονή Σουμελά με την θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας, το παραδοσιακό Μακεδονίτικο χωριό
Καστανιά μέσα σε μοναδικό φυσικό τοπίο και την γοητευτική
Βέροια με την πεζοδρομημένη αγορά, τα πολλά αρχοντικά
και τις υπέροχες γεύσεις της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ξεκούραση. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας
και θα μεταβούμε για την Ανάσταση σε κοντινό ναό. Ακολουθεί
γιορτινό Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και
πλούσιο μπουφέ.
Κυριακή Πάσχα: Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πλούσιο γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και
φυσιολατρική εκδρομή, ταιριαστή με την ημέρα, στους πρόποδες
του Ολύμπου μέχρι το πρώτο καταφύγιο (Πριόνια). Επίσκεψη στη
Μονή του Αγ. Διονυσίου με κατάνυξη και σύντομος περίπατος
στο γραφικό Λιτόχωρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να
απολαύσουμε τον προμεσημβρινό μπουφέ με ουζομεζέδες και
μουσική και μετά το γιορτινό Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό
οβελία, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε μπουφέ, γλέντι με
καλλιτεχνικό πρόγραμμα - ζωντανή μουσική, χορό. Χαλαρώστε

στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας και απολαύστε τις. Το απόγευμα
κοντινή βόλτα στη Λεπτοκαρυά.
Δευτέρα: Έδεσσα - Νάουσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Έδεσσα
για μία ξεχωριστή περιπατητική περιήγηση κατά την οποία θα
θαυμάσουμε τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο” και το Υπαίθριο
Μουσείο Νερού. Θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή
συνοικία Βαρόσι με τα διατηρητέα σπίτια. Θα συνεχίσουμε για
την υπέροχη Νάουσα που η φύση προίκισε πλουσιοπάροχα με
θαυμάσιες εξοχές. Το βουνό με την πλούσια βλάστηση, το δάσος
και το δροσερό νερό διαδέχονται τους περίφημους οπωρώνες και
αποκαλύπτουν στους λάτρεις της φύσης ομορφιές απερίγραπτες.
Το Άλσος του Αγίου Νικολάου, σε απόσταση τριών μόλις
χιλιομέτρων από την πόλη, κρύβει κάτω από τα αιωνόβια
πλατάνια του πηγές του ποταμού της Αραπίτσας. Χρόνος για
γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα.
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση 10:00 για τα Τέμπη.
Πανέμορφη διαδρομή δίπλα στον Πηνειό, προσκύνημα στην
Αγία Παρασκευή και ανάβαση στα ιστορικά Αμπελάκια όπου
βρίσκεται το περίτεχνο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς (18ου
αι), αλλά και το φανταστικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής:
(δεν περιλαμβάνει Έδεσσα - Νάουσα)
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Δίον - Πιερία
Μεγ. Σάββατο: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Κυριακή Πάσχα: Όλυμπος - Αγ.Διονύσιος - Λιτόχωρο
Δευτέρα: Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα.

Αναχ: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ένα επιπλέον δείπνο
(πλήρης διατροφή) την Κυριακή του Πάσχα.

Δίκλινο Standard Θέα Κήπο
Δίκλινο Standard Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Superior
Δίκλινο Sea Front Bungalow
3ο άτομο σε Standard
3ο άτομο σε Superior
3ο άτομο σε Sea Front Bungalow
3o άτομο έως 12 ετών
4o άτομο έως 6 ετών χωρίς κρεβάτι σε Standard
4o άτομο 2 έως 12 ετών σε Superior
Μονόκλινο Standard Θέα Κήπο
Μονόκλινο Standard Θέα Θάλασσα

4 μέρες
249
258
275
290
205
220
232
95
95
185
315
325

5 μέρες
309
321
340
355
255
274
286
120
120
232
392
407

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ένα
επιπλέον δείπνο (πλήρης διατροφή) την Κυριακή του Πάσχα.

Δίκλινο Standard Θέα Κήπο
Δίκλινο Standard Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Superior
Δίκλινο Sea Front Bungalow
3ο άτομο σε Standard
3ο άτομο σε Superior
3ο άτομο σε Sea Front Bungalow
3o άτομο έως 12 ετών
4o άτομο έως 6 ετών
χωρίς κρεβάτι σε Standard
4o άτομο 2 έως 12 ετών σε Superior
Μονόκλινο Standard Θέα Κήπο
Μονόκλινο Standard Θέα Θάλασσα

4 μέρες/
3 νύχτες
169
178
190
210
125
140
150
Δωρεάν

5 μέρες/
4 νύχτες
210
222
235
255
155
175
185
Δωρεάν

6 μέρες/
5 νύχτες
249
262
284
305
185
205
220
Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

105
235
245

130
295
310

149
345
365

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή στο ξενοδοχείο DION PALACE luxury Resort &
SPA 5* στην παραλία του Λιτοχώρου • Μπουφέ πρόγευμα και
ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλιάτικο γεύμα γλέντι με ζωντανή μουσική
στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΣΕΡΡΕΣ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Άρωμα Άνοιξης… Λίμνη Δοϊράνης - Άνω Πορρόϊα

στο πλήρως ανακαινισμένο ΑΙROTEL GALAXY 4*

Σπήλαιο Κιλκίς - Οχυρό Ρούπελ - Ενυδρείο Βυρώνειας - Νιγρίτα - Σέρρες

Ξάνθη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία - Μουσείο Καπνού - ΑΜΦΙΠΟΛΗ

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Σέρρες
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:15 για τις Σέρρες. Άφιξη και τακτοποίηση στο ολοκαίνουριο ELPIDA
RESORT & SPA 4* Sup. στην κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, πολύ κοντά από το κέντρο των Σερρών. Το
βράδυ δείπνο νηστίσιμο & παρακολούθηση του Επιταφίου στην πόλη των Σερρών.
Μεγ. Σάββατο: Οχυρό Ρούπελ - Ενυδρείο Βυρώνειας - Άνω Πορρόϊα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Οχυρό Ρούπελ στον Προμαχώνα, στα σύνορά μας
με τη Βουλγαρία. Θα επισκεφτούμε τους χώρους του και θα ενημερωθούμε για τη στρατηγική τους
σημασία κατά την διάρκεια του ‘Α & Β’ Παγκοσμίου πολέμου. Στο δήμο Πετριτσίου, δίπλα από τον
ποταμό Στρυμόνα, βρίσκεται το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε
από κοντά σπάνια είδη ψαριών, που ζουν στη Λίμνη Κερκίνη και τον ποταμό Στρυμόνα. Το μεσημεράκι
θα καταλήξουμε στα πανέμορφα και γραφικά Άνω Πορρόϊα, χωριό κατάφυτο με τρεχούμενα νερά και
υπέροχη θέα στην Λίμνη Κερκίνη. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό και μην παραλείψετε ν’
αγοράσετε τους ξεχωριστούς ακανέδες. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην
εκκλησία για την Αναστάσιμη λειτουργία. Αναστάσιμο δείπνο με πατροπαράδοτη μαγειρίτσα.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά - Νιγρίτα
Χρόνια πολλά! Μπουφέ πρόγευμα και χαρείτε την Λαμπριάτικη μέρα στους κήπους και την πισίνα του
ξενοδοχείου, με μεζεδάκι & ουζάκι καθώς ο παραδοσιακός οβελίας θα ψήνεται. Το Πασχαλινό τραπέζι
το μεσημέρι, με πλούσια εδέσματα που επιβάλει η παράδοση. Διασκέδαση & γλέντι με μουσική. Το
απόγευμα βόλτα στην κωμόπολη της Νιγρίτας με την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της απο πολλά
νεοκλασικά οικήματα, παλιές εκκλησίες και ξωκλήσια, επιβλητικά καπνομάγαζα που θυμίζουν τις
παλιές εποχές.
Δευτέρα: Λίμνη Δοϊράνης - Σπήλαιο Αγίου Γεωργίου Κιλκίς
Πρόγευμα και θα κατευθυνθούμε βόρεια για τη Λίμνη Δοϊράνη. Αφού φωτογραφίσουμε το όμορφο
φυσικό τοπίο, θα αποσπάσουμε πληροφορίες από το Μουσείο το οποίο δημιουργήθηκε δίπλα στις
όχθες της. Συνεχίζουμε για το Σπήλαιο Κιλκίς (έξοδα ατομικά), το πιο σημαντικό τουριστικό αξιοθέατο
της πόλης. Ανακαλύφθηκε τυχαία γύρω στο 1925 και παρουσιάζει έναν πρωτότυπο σχηματισμό για τα
Ελληνικά σπήλαια, με σύστημα διακλάσεων (σχισμών), έχει μεγάλο παλαιοντολογικό ενδιαφέρον, με
περισσότερα από 300 δείγματα απολιθωμένων οστών ζώων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
Τρίτη: 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
του Καστά μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η μέρα Λίμνη Δοϊράνης - Σπήλαιο Κιλκίς και τo
μουσείο της Αμφίπολης θα είναι κλειστό λόγω αργίας.

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Καβάλα Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06.00. Η Καβάλα με τη μαγευτική παλιά πόλη
φωτισμένη και λαμπερή, είναι έτοιμη να μας υποδεχθεί. Τακτοποίηση στο ανακαινισμένο και κεντρικό AIROTEL
GALAXY 4*, που έχει προετοιμάσει την πιο ζεστή του αγκαλιά για να μας υποδεχθεί. Νηστίσιμο δείπνο και
παρακολούθηση της Ακολουθίας του Επιταφίου στην πόλη.
Μεγ. Σάββατο: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη (μουσείο & τύμβος) - Φίλιπποι - Αγία Λυδία - Καβάλα (πόλη)
Μπουφέ πρόγευμα και ενημέρωση το μοναδικό Μουσείο Καπνού με τα πολλά εκθέματα για την βιομηχανία του
καπνού, που έκανε γνωστή την πόλη πανελλαδικά. Μέσω της Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε για την Αμφίπολη
όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό της Μουσείο (έξοδα ατομικά) αλλά και τον Τύμβο της Αμφίπολης (Καστά)
μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε. Θα συνεχίσουμε για τον αρχαιολογικό χώρο
των ΦΙΛΙΠΠΩΝ (έξοδα ατομικά) του Μακεδόνα Βασιλιά Φίλιππου με το αρχαίο θέατρο και την αγορά, εκεί
όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια ο Μέγας Αλέξανδρος. Από εδώ ξεκίνησε και την περιοδεία του στην
Ευρώπη ο Απόστολος Παύλος με τον μαθητή του Απόστολο Σίλα. Αργότερα θα επισκεφθούμε το Βαπτιστήριο
της Αγίας Λυδίας, εκεί όπου ο Απ. Παύλος βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Επιστρέφουμε στην την
πόλη της Καβάλας για να περιηγηθούμε στο Κάστρο με το γραφικό τρενάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Το βράδυ
παρακολούθηση της Ακολουθίας της Ανάστασης και Αναστάσιμο δείπνο με μουσική.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά!!! - Ξάνθη Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα. Μέρα γιορτής και αγάπης η σημερινή!
Ευκαιρία να γνωρίσουμε τους χώρους του ξενοδοχείου μας με την υπέροχη θέα. Το μεσημέρι θα απολαύσουμε
το παραδοσιακό Πασχαλινό Εορταστικό γεύμα με πλούσιες συνταγές, μουσική από DJ, κέφι και τραγούδι. Το
απόγευμα θα κάνουμε μία βόλτα στην Ξάνθη, μία πόλη γεμάτη χρώματα, ήχους και ζωή. Αναπαλαιωμένα σπίτια
καπνεμπόρων και πλακόστρωτοι δρόμοι, συνθέτουν τη σκηνή όπου διαδραματίζεται η ρομαντική ιστορία της
Παλιάς Πόλης. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο.
Δευτέρα: Θάσος Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κεραμωτή, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το
πράσινο νησί της Θάσου. Άφιξη στο Λιμένα.Θα ακολουθήσουμε την διαδρομή του βορειανατολικού κομματιού του
νησιού προς τις Σκάλες Πρίνου και Καλλιράχης και τα δυο παραθαλάσσια, γραφικά ψαροχώρια. Η Σκάλα Πρίνου
λειτουργεί ως το δεύτερο λιμάνι του νησιού που συνδέεται με την Καβάλα, ενώ η Σκάλα Καλλιράχης αποτελεί ίσως
το μοναδικό σημείο πάνω στο νησί που μπορεί να βρει κανείς ακόμη μικρά σπιτάκια, χτισμένα κυριολεκτικά μέσα
στην θάλασσα στα οποία οι ψαράδες μάζευαν τις βάρκες τους για να τις προστατεύσουν από την κακοκαιρία. Θα
καταλήξουμε στηνπρωτεύουσα Θάσο ή Λιμένα. Στο λιμάνι μαγαζιά και ταβερνάκια για να απολαύσετε το ουζάκι
με χταποδάκι πριν την επιστροφή μας στην Καβάλα. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.
Τρίτη: Καβάλα - Αθήνα Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Δίκλινο
3ο άτομο
4o άτομο
Μονόκλινο

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή, καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

4 μέρες

5 μέρες

4 μέρ./ 3 νύχτ.

5 μέρ./ 4 νύχτ.

255
205
190
325

319
255
230
410

164
105
82,5
225

207
130
100
290

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
ολοκαίνουριο ξενοδοχείο ELPIDA RESORT & SPA 4* Sup. στις Σέρρες • Μπουφέ πρωινό και ένα
κύριο φαγητό καθημερινά (Πασχαλινή ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.Σάββατο και το
Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
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ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ

Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Θάσο.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα.
Δίκλινο Θέα Πόλη
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο έως 5 ετών
3ο άτομο 6 - 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Πόλη
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.

4 μέρες

5 μέρες

4 μέρ./ 3 νύχτ.

5 μέρ./ 4 νύχτ.

269
289
236
115
195
339
364

342
365
295
135
248
430
464

168
185
129
Δωρεάν
90
235
259

212
235
165
Δωρεάν
119
302
335

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο πλήρως
ανακαινισμένο ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY 4* στην Καβάλα • Μπουφέ πρωινό και ένα (1) κύριο φαγητό
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.Σάββατο με μουσική και το Πασχαλινό γεύμα την
Κυριακή του Πάσχα (γλέντι με DJ) είναι στην θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Διάθεση στιγμιαίου καφέ και
τσαγιού εντός των δωματίων (self service), wifi, χρήση γυμναστηρίου, χρήση χαμάμ • Εισιτήρια πλοίου για τη Θάσο
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.

μελωδία Άνοιξης και Αγάπης!

HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux
Πασχαλιά στο ολοκαίνουργιο (2016) στολίδι της Βορείου Ελλάδος!
Μεγ.Παρασκευή: 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 με νηστίσιμα και μη και στη
συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Αρχαιολογικό & Εκκλησιαστικό μουσείο
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. Αργότερα στο Εκκλησιαστικό
μουσείο όπου εκτίθενται εκκλησιαστικοί θησαυροί ανεκτίμητης
πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας όπως οι εικόνες της Θεοτόκου
Οδηγήτριας και του Κυρίου Ευλογούντος του 13ου αι., εικόνες του
17ου και ιδιαίτερα του 19ου αι. κοσμούν και καθαγιάζουν το χώρο.
Ακόμη, αρχιερατικά άμφια, ιερά σκεύη πολλά από τα οποία είναι
κειμήλια που μετέφεραν πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και του
Πόντου, το 1922, από τις εκκλησίες των πανάρχαιων εστιών στη
νέα πατρίδα, σαν το πιο πολύτιμο φορτίο τον καιρό του ξεριζωμού.

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. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ
θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για
την Αναστάσιμη λειτουργία. Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο με
μαγειρίτσα και εκλεκτές λιχουδιές.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπρή στο Ύδραμα - Παρανέστι - Φράγμα
Θησαυρού
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος για να
απολαύσετε έναν περίπατο στο πάρκο μπροστά στο ξενοδοχείο
μας, να χαλαρώσετε στις ανέσεις και τις περιποιήσεις του Spa
ή ένα εξαιρετικό τοπικό κρασί από την πλήρη κάβα του. Το
μεσημέρι, στο Πασχαλινό τραπέζι θα κυριαρχεί ο οβελίας και
πολλά ακόμα πλούσια εδέσματα. Το απόγευμα θα κάνουμε μια
όμορφη βόλτα στο φράγμα του Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα
μας μείνει πραγματικά αλησμόνητο!
Δευτέρα: Αλιστράτη - Πρώτη Σερρών - Μονή Εικοσιφοινίσης
- Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το σπήλαιο της Αλιστράτης,
ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας. Το θέαμα
είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες μέχρι και 15

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας
μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
με ημιδιατροφή καθημερινά,
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία στην οποία συμπεριλαμβάνεται
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο το Αναστάσιμο δείπνο και το
και το Πασχαλινό γεύμα.
Πασχαλινό γεύμα.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Δίκλινο θέα πόλη
Δίκλινο θέα λίμνη
3ο άτομο
3ο άτομο ως 11 ετών
4ο άτομο ως 11 ετών
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο θέα λίμνη

4 μέρες
299
315
246
95
195
390
420

5 μέρες
385
405
312
120
250
507
548

4 μέρ. /3 νύχτ.
217
235
165
Δωρεάν
115
310
345

5 μέρ./4 νύχτ.
285
310
215
Δωρεάν
150
405
450

μέτρων! Συνεχίζουμε για μικρή ανάπαυλα στην Πρώτη Σερρών
όπου, για όσους επιθυμούν, επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αργότερα θα επισκεφθούμε την Ιερά
Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσης, στους πρόποδες του κατάφυτου
Παγγαίου, με την αχειροποίητη θαυματουργό εικόνα της. Είναι
ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Μακεδονίας και το
παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ελλάδα και την Ευρώπη
(518μ.Χ.)! Το μεσημέρι θα βρεθούμε στην πανέμορφη Καβάλα
για περίπατο γνωριμίας με την παραλιακή της και χρόνος για να
δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα.
Δείπνο.
Τρίτη: 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.

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής
1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
2η μέρα: Αρχαιολογικό - Σπήλαιο Αγγίτη - Οχυρό Λίσσε
3η μέρα: Μονή Εικοσιφοινίσης - Φράγμα Θησαυρού
4η μέρα: Πρώτη - Αμφίπολη - Αθήνα

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
ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.Σάββατο και
το Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα,
στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •
Αρχηγός / Συνοδός. • Φ.Π.Α.
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ΠΑΣΧΑΛΙA Στην Ξάνθη

Το ΔΩΡΟ μας!!!
Τα ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών

…δρόμοι μοναδικοί, στρωμένοι με μετάξι
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.

Z Palace Hotel 5* Lux
Ανακαινισμένο ξενοδοχείο 5 αστέρων με περιβάλλον υψηλής αισθητικής στην είσοδο της πόλης της Ξάνθης και σε απόσταση περιπάτου (900μ) 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 γαλλικές σπεσιαλιτέ. • Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα και σάουνα (ελεύθερη χρήση). • Παιδική αίθουσα Donald για την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ - ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ

Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Ξάνθη - Επιτάφιος στη
Μονή Καλαμούς!
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της
Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το απόγευμα
στο ξενοδοχείο Z PALACE 5* Lux, τακτοποίηση και
δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα και μη. Στη συνέχεια θα
παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο στην κατανυκτική
ατμόσφαιρα της Μονής της Παναγίας της Καλαμούς,
λίγο έξω από την πόλη. Επιστροφή, διαν/ση.
Μεγ.Σάββατο: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα
- Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο 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 Κόσινθου, 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
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μετά σύντομη επίσκεψη στην Κομοτηνή. Επιστροφή
και ξεκούραση. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη
λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για την Ανάσταση σε
κοντινό ναό. Ακολουθεί γιορτινό Αναστάσιμο δείπνο
με παραδοσιακή μαγειρίτσα και πλούσιο μπουφέ και
μουσική από DJ.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στην Ξάνθη - Μονή
Αρχαγγελιώτισσας - Πομακοχώρια
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και
πρωϊνό ξεκούρασης για να απολαύσετε τις ανέσεις του
ξενοδοχείου, τα προμεσημβρινά μεζεδάκια με τσίπουρο
ή ουζάκι, καιρού επιτρέποντος δίπλα στην πισίνα. Το
μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό κατσικάκι,
και άλλα εδέσματα, γλέντι με μουσική από DJ, χορό!
Νωρίς το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Ιερή Μονή
της Αρχαγγελιώτισσας στο ονειρικό τοπίο πάνω από
τον ποταμό Κόσινθο και τα γραφικά Πομακοχώρια
Εχίνο και Σμίνθη. Επιστροφή το βράδυ.
Δευτέρα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα
Θησαυρού - Δράμα - Καβάλα
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 όπου
επίσκεψη στο όμορφο πάρκο της πόλης με τις μικρές
λιμνούλες. Αργότερα θα βρεθούμε στην γραφική
Καβάλα για περιήγηση στην παλιά πόλη και όχι
μόνο. Απολαύστε τη διαδρομή μέχρι το κάστρο (κατά
προτίμηση με το δημοτικό τρενάκι) και αφεθείτε στις
γευστικές απολαύσεις της παραλιακής. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
Τρίτη: Ξάνθη - Αθήνα.
Πρόγευμα μπουφέ. Αποχαιρετούμε την όμορφη Ξάνθη
με τις ομορφότερες αναμνήσεις. Άφιξη στην Αθήνα το
βράδυ.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
το πρόγραμμα της 4ης ημέρας.

Οργανωμένο kid’s club σε ειδική αυτόνομη αίθουσα με δραστηριότητες και
παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί
με διευρυμένο ωράριο καθημερινά 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το απόγευμα. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:
• Face painting για τους μικρούς μας φίλους.• Εκμάθηση τραγουδιών στα
παιδιά • Χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική • Επιτραπέζια παιχνίδια •
Πνευματικά και κινητικά παιχνίδια • Παιδικές ταινίες • Δωρεάν μπαλονάκια
και καραμελίτσες για τα παιδιά.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με Smart All Inclusive
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά, στo οποία συμπεριλαμβάνεται το
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα. ΔΩΡΟ τα ΔΩΡΟ τα ποτά (μη εμφιαλωμένα) στη διάρκεια
ποτά (μη εμφιαλωμένα) στη διάρκεια των φαγητών σε
των φαγητών σε απεριόριστη κατανάλωση
απεριόριστη κατανάλωση (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
4 μέρες
5 μέρες
4 μέρ. /3 νύχτ.
5 μέρ./4 νύχτ.
Δίκλινο
245
299
179
229
3ο άτομο
198
240
72
88
3ο άτομο έως 12 ετών
95
120
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
195
240
72
88
Μονόκλινο
314
392
285
365

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο
Ζ PALACE 5* Lux στην Ξάνθη • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (Πασχαλινή
ημιδιατροφή) • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα (στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας) και τα δύο
με διασκέδαση από DJ • Δώρο τα ποτά (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) κατά τη διάρκεια των
περιλαμβανομένων φαγητών • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός - συνοδός του
γραφείου μας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν για όλους του πελάτες του Manessis:

• Welcome Drink κατά την άφιξη. • Priority allocation δωματίων. • Λαμπάδα και πασχαλινό αυγό στα δωμάτια το
Μεγάλο Σάββατο. • Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα (μόνο για τους πελάτες του all In club) και
δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες. • Μέρος των δικαιούμενων φαγητών θα είναι το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα κόκκινα αυγά κ.α. και το Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, με κατσικάκι κόκκινα αυγά κλπ. • Στο
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγάλο Σάββατο και στο Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα, διασκέδαση από DJ. • Σε
όλα τα γεύματα και δείπνα περιλαμβάνεται λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα και αναψυκτικά.

Άλλες υπηρεσίες του Hotel Z Palace & Congress center

Μόνο για του πελάτες της MANESSIS TRAVEL θα προσφερθούν οι παρακάτω υπηρεσίες :
1. Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου
2. Δωρεάν χρήση της σάουνας
3. Μασάζ και κομμωτήριο με έκπτωση 15% (κατόπιν ραντεβού)

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ η …μεγαλοπρεπής!

Mε επίσκεψη και στα ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ!!!

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ
• Κλασικό 5ήμερο & 6ήμερο
• 4ήμερο αεροπορικό

Στο εντυπωσιακό Margi Hotel & Spa 5*, κεντρικό για να απολαύσετε
τον μύθο και τα αρώματα της ανατολής στο νυχτερινό Edirne!

Μεγ. Πέμπτη: Αθήνα - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για
την όμορφη γη της Θράκης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας
και το βράδυ δείπνο.
Μεγ. Παρασκευή: Σουφλί - Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα γεμάτη από υπέροχες
εικόνες. Επίσκεψη στο Σουφλί σε εργοστάσιο μεταξωτών και
ακολουθούμε παραποτάμια διαδρομή στον Έβρο μέχρι τις
Καστανιές. Διέλευση των συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή
ταυτότητα νέου τύπου) και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές
MARGI HOTEL 5* Lux (νεόκτιστο 2013 και κεντρικό) στην
Αδριανούπολη. Δείπνο στο ξενοδοχείο και για όσους
επιθυμούν, βραδινός περίπατος γνωριμίας με το ιστορικό
κέντρο (πεζή).
Μεγ. Σάββατο: 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 να απολαύσετε την Αδριανούπολη
αλλά και το υπέροχο Spa του ξενοδοχείου, να κάνετε δωρεάν
σάουνα, χαμάμ, τούρκικο λουτρό, εσωτερική πισίνα, Jacuzzi,
υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Το βράδυ δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Αδριανούπολη - Κάραγατς και
Πασχαλινό γλέντι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη τους πρωτεύουσα στη
δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361 - 1453), οι Οθωμανοί
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ποτά
και ΔΩΡΟ το δείπνο της Κυριακής του Πάσχα.
5 μέρες
6 μέρες
6 - 10/4
5 - 10/4
Δίκλινο
319
379
3ο άτομο
285
335
3o άτ. έως 12 ετών
260
310
Μονόκλινο
399
480

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 Σουλειμανίγιε (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), το
συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, (1481 - 1512 μ.Χ.) και το
Μουσείο Υγείας. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε σε κέντρο με
ζωντανή μουσική, γλέντι με χορό οριεντάλ! Το απόγευμα, θα
επισκεφθούμε στο Κάραγατς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της
Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε κάποτε το
Οριάν Εξπρές. Το βράδυ δείπνο.
Δευτέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunkopru) - Δαρδανέλια
(Καλλίπολη/Gelibolu) - Αλεξ/πολη ή 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 Βέμπω και αιώνιο προμαχώνα της

Τιμή κατ’ άτομο με αεροπλάνο με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και ποτά
και ΔΩΡΟ το δείπνο της Κυριακής του Πάσχα.
4 μέρες
6 - 9/4
Δίκλινο
429
3ο άτομο
395
3o άτ. έως 12 ετών
340
Μονόκλινο
495
Δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων € 78 κατ’ άτομο.
Περιλαμβάνονται, (κοινά για όλες τις εκδρομές): • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Αθήνα οικονομικής θέσης (αεροπορική 4ημ εκδρομή) •
Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Δύο (1+1) διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος και δύο ή τρείς στο πολυτελές (2013) MARGI HOTEL 5* (Lux)
στην Αδριανούπολη (Edirne) • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ένα επιπλέον (Πασχαλινό) γεύμα - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική στην
Αδριανούπολη (Πλήρης διατροφή την Κυριακή του Πάσχα) • ΔΩΡΟ ποτά στη διάρκεια του γλεντιού (2 ποτήρια κρασί ή 1 μπύρα ή απεριόριστα αναψυκτικά) • Δωρεάν
χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

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 επιστρέφουμε στην Ελλάδα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.
Τρίτη: Θράκη - Πόρτο Λάγος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ειδυλλιακό
Πόρτο Λάγος με το μετόχι του Αγ.Νικολάου μέσα στη λίμνη
Βιστωνίδα. Συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Άφιξη το βράδυ με εικόνες μοναδικές!
Πτήσεις με OLYMPIC air
6/4 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
9/4 Αλεξανδρούπολη - Αθήνα

08:00 - 09:05
21:30 - 22:30

Πλήρης διατροφή την Κυριακή του Πάσχα!
Συνοπτικό πρόγραμμα 5ήμερης εκδρομής:

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Θράκη
Μεγ. Σάββατο: Σουφλί - Αδριανούπολη
Κυριακή Πάσχα: Αδριανούπολη - Κάραγατς (γλέντι)
Δευτέρα: Αδριανούπολη - Δαρδανέλια - Θράκη
Τρίτη: Θράκη - Αθήνα

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης αεροπορικής εκδρομής:
Με Olympic Air:
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - πτήση για Αλεξ/πολη - Σουφλί
Αδριανούπολη
Μεγ. Σάββατο: Αδριανούπολη - Ραιδεστός (Μαρμαράς)
Κυριακή Πάσχα: Αδριανούπολη - Κάραγατς (γλέντι)
Δευτέρα: Αδριανούπολη - Δαρδανέλια - Αλεξ/πολη πτήση για Αθήνα
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. • Τα ξενοδοχεία Ελλάδος
ανάλογα με την αναχώρηση είναι: Κομοτηνή: Anatolia Hotel 3* sup,
Ξάνθη: Z Palace 5*, Αλεξανδρούπολη: Ramada Plaza 5* Deluxe •
Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε
ταυτότητα νέου τύπου (μηχανογραφημένα με λατινικά στοιχεία), είτε
έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία εισόδου.
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Πασχαλιά 5 Αστέρων στο

EXCLUSIVE

RAMADA PLAZA THRAKI 5* Deluxe
Πλήρως ανακαινισμένο 2017

Family Easter Holidays

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η
Θ Ρ Α Κ Η

Το Πασχαλινό πρόγραμμα All Inclusive

RAMADA PLAZA THRAKI
Welcome Drink κατά την άφιξη
Priority allocation δωματίων - Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ,
μεσημεριανά γεύματα και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες.
Μ. ΠΕΜΠΤΗ & Μ. Παρασκευή
Νηστίσιμο γεύμα (μόνο για πελάτες all inclusive) και νηστίσιμο
δείπνο σε πλούσιο μπουφέ. Θα υπάρχουν και επιλογές μη
νηστίσιμων εδεσμάτων.
Μ. Σάββατο
Γεύμα σε πλούσιο μπουφέ (μόνο για πελάτες all inclusive) και
Αναστάσιμο Δείπνο με μουσική DJ. Πριν από την ανάσταση
(21.00-22.00) θα προσφερθεί δείπνο σε Kid’s Buffet μόνο για τους
μικρούς μας φίλους.

Ειδικά για τους συμμετέχοντες
στο club (μεγάλους και μικρούς):
1. Σε όλα τα γεύματα και δείπνα περιλαμβάνεται η απεριόριστη
κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας,
αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου.
2. Η απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού,
βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου, καφέδων
(ζεστού nescafe, φραπέ, φίλτρου), χυμών, αφεψημάτων στο bar του
ξενοδοχείου.
3. Οργανωμένο kid’s club σε ειδική ισόγεια αυτόνομη αίθουσα
(με μοκέτα και κοντά στον χώρο της reception) με πολλαπλές
δραστηριότητες και παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων
παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο από Μ.
Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Ενδεικτικά καραόκε
με εορταστικά τραγούδια , face painting για τους μικρούς μας φίλους,
χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική, επιτραπέζια παιχνίδια για
μικρούς και μεγάλους, πνευματικά και κινητικά παιχνίδια, παιδικές
ταινίες, δωρεάν μπαλονάκια και καραμελίτσες για τα παιδιά.
Αθλητικές και όχι μόνο δραστηριότητες στον περιβάλλοντα χώρο
του ξενοδοχείου (εφόσον το επιτρέπει ο καιρός). Ξυλοπόδαρος.
4. Εορταστικό μεσημεριανό barbeque λίγο πριν το εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα, όπου θα προσφερθούν παραδοσιακά
σουφλιώτικα λουκάνικα (και όχι μόνο), τσίπουρο και κρασί.
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Κυριακή του Πάσχα
Εορταστικό γεύμα με ζωντανή μουσική. Δείπνο σε πλούσιο
μπουφέ μπουφέ (μόνο για πελάτες all inclusive)
Δευτέρα
Γεύμα (μόνο για πελάτες all inclusive) και δείπνο
σε πλούσιο μπουφέ.
Επίσης προσφέρονται δωρεάν
Αναστάσιμες λαμπάδες και κόκκινα αβγά

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ALL INCLUSIVE καθημερινά , στο οποίο συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
RAMADA PLAZA THRAKI 4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ. 6 μέρ. / 5 νύχτ.
Δίκλινο Superior θέα κήπος

199

245

279

Δίκλινο Superior θέα θάλ.

220

269

305

3ο άτομο

158

195

220

3ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο 2 ως 12 ετών

85

102

118

3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών

128

155

170

Μονόκλινο Superior κήπος

279

340

382

Μονόκλινο Superior θάλ.

298

364

409

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

Υπηρεσίες Thraki Thalasso & Wellness SPA
Μόνο για τους πελάτες του MANESSIS TRAVEL προσφέρονται
οι παρακάτω υπηρεσίες στο Thraki Thalasso & Wellness
Spa, συνολικής επιφάνειας 2.400 τμ., το οποίο στελεχώνεται
από εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχει υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης στους επισκέπτες του.
1. Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου με τη συνεχή επίβλεψη
έμπειρου γυμναστή.
2. Δωρεάν χρήση του Thermal Spa Suite που περιλαμβάνει
4 Experience Showers, Caldarium, Bio Sauna, Aroma Steam
Bath, Ice Fountain και Kneipp.
3. Παροχή ερμαρίου στα αποδυτήρια και μπουρνούζι,
παντόφλες κα πετσέτα.
4. Μια δωρεάν είσοδος στις πισίνες για το πρόγραμμα Aqua
Thalasso Circuit διάρκειας 50 λεπτών που περιλαμβάνει την
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.
Η είσοδος στους χώρους των πισινών και των δωματίων
θεραπειών επιτρέπεται κατόπιν ραντεβού σε άτομα που έχουν
συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
Κατά την διάρκεια του 3ημερου θα υπάρχει συγκεκριμένο
ωράριο για την επίσκεψη των παιδιών στον χώρο των
εσωτερικών πισινών.

Αναχ.: 5 Απριλίου, 6 μέρες και 6 Απριλίου, 5 μέρες με πούλμαν
6 Απριλίου, 4 μέρες αεροπορικώς
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

RAMADA PLAZA THRAKI

ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
5 μέρες

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

6 μέρες

Δίκλινο Superior θέα κήπος
329
375
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα
355
402
3ο άτομο
278
318
3ο άτομο ως 12 ετών
125
150
4ο άτομο 2 ως 12 ετών
190
225
3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών
240
276
Μονόκλινο κήπος
420
478
Μονόκλινο θάλασσα
445
505
Φόροι αεροδρομίου € 78 κατ’ άτομο.
Επιβάρυνση για Executive SV δωμάτιο: € 15 το άτομο τη νύχτα.

4 μέρες

399
424
365
235
292
330
475
497

Θράκη - Αδριανούπολη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ (ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ)
Μεγ.Πέμπτη: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη: Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:00 για την μεγάλη γη, τη Θράκη.
Άφιξη στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux ή στο GRECOTEL ASTIR
EGNATIA 5* και τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια. Μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα.
Μεγ.Παρασκευή: Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα): Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και
αναχωρούμε για τον περίπατο μας μέσα στην πόλη της Κομοτηνής. Από τον Πύργο του Ρολογιού στην
Ερμού και από εκεί προς τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων και μετά προς τα Μουφτεία
και το Εσκί Τζαμί. . Συνεχίζουμε για μια από τις ομορφότερες πόλεις της Θράκης, την Ξάνθη, όπου θα
κάνουμε μια σύντομη περιήγηση στην πόλη και ο υπόλοιπος χρόνος είναι ελεύθερος για να γνωρίσουμε
την παλιά πόλη όπου κατοικούσαν πλούσιοι καπνέμποροι της εποχής, Έλληνες, Τούρκοι και Εβραίοι.
Ανηφορίζοντας στα καλντερίμια, θαυμάζουμε μέγαρα και αρχοντικά το ένα ωραιότερο απ’ το άλλο. Επόμενος
σταθμός μας το Πόρτο Λάγος όπου θα επισκεφθούμε το Αγιορείτικο Μετόχι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου
καθώς επίσης και μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας την Βιστωνίδα. Μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα
και παρακολούθηση του Επιταφίου στην πόλη.
Μεγ.Σάββατο: Αδριανούπολη: Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία υπέροχη διαδρομή παράλληλη
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 το Μουσείο Υγείας, στο Κάραγατς το Σιδηροδρομικό Σταθμό της γαλλικής εταιρείας
Σιδηροδρόμων όπου κάποτε στάθμευε το Όριαν Εξπρές, τα μουσουλμανικά Τεμένη και τις σκεπαστές
αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην εκκλησία για την Αναστάσιμη λειτουργία. Μετά το
Χριστός Ανέστη, μας περιμένει το Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στην Αλεξανδρούπολη - Βόλτα στην πόλη: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μπουφέ
πρόγευμα και χαρείτε την Λαμπριάτικη μέρα στον κήπο του ξενοδοχείου, με μεζεδάκι και ουζάκι που θα
προσφέρονται από νωρίς καθώς ο παραδοσιακός οβελίας θα ψήνεται. Το Πασχαλινό τραπέζι το μεσημέρι,
θα είναι στρωμένο με πλούσια εδέσματα που επιβάλει η παράδοση. Διασκέδαση και γλέντι με ζωντανή
μουσική από ορχήστρα. Το απόγευμα θα πάμε μία βόλτα στην Αλεξανδρούπολη με το Δημοτικό της Πάρκο,
το Νεοκλασικό κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας και τα ερείπια των δύο τζαμιών.
Δευτέρα: Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Διδυμότειχο: Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στο Δάσος
Δαδιάς (έξοδα ατομικά) καθώς και στο Εθνικό Πάρκο, ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας. Από
εκεί συνεχίζουμε για το Σουφλί, στις παρυφές του λόφου του Αι-Λιά στη σκιά της Ροδόπης, γνωστό ως
σταυροδρόμι ανατολής και δύσης, στους δρόμους του μεταξιού. Βόλτα στα καταστήματα των μεταξωτών. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το Διδυμότειχο, όπου θα δούμε το τέμενος Βαγιαζίτ (εξωτερικά) και το λαογραφικό
μουσείο (έξοδα ατομικά) με τα εντυπωσιακά εκθέματα. Στον ελεύθερο χρόνο σας, προτείνουμε όσοι αντέχουν
την σχετικά δύσβατη ανάβαση, το κάστρο του Διδυμότειχου με την πανοραμική θέα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
Τρίτη: Καβάλα - Αθήνα: Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Αφού
απολαύσουμε τον καφέ μας, θα συνεχίσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Στο 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος.
Αναχ.: 5 Απριλίου, 6 μέρες και 6 Απριλίου, 5 μέρες με πούλμαν
6 Απριλίου, 4 μέρες αεροπορικώς
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

GRECOTEL ASTIR EGNATIA

ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
5 μέρες

Δίκλινο Egnatia Superior
369
3ο άτομο
235
3ο άτομο ως 14 ετών
120
4ο άτομο ως 6 ετών
120
Μονόκλινο Egnatia Superior
505
Φόροι αεροδρομίου € 78 κατ’ άτομο.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

6 μέρες

4 μέρες

425
272
140
140
579

435
318
242
242
550

πτήσεις με OLYMPIC air 6/4 Αθήνα - Αλεξανδρούπολη 08:00-09:00
		

9/4 Αλεξανδρούπολη - Αθήνα 21:30 - 22:30

Μεγ.Πέμπτη: Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:00 για την μεγάλη γη, τη Θράκη. Άφιξη και τακτοποίηση στα πολυτελή
δωμάτια. Μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα.
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα): Πρωϊνή
συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Αλεξανδρούπολη. Άφιξη και τακτοποίηση των αποσκευών στο πλήρως
ανακαινισμένο (2017) RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux ή στο GRECOTEL ASTIR EGNATIA 5*. Στη συνέχεια
αναχωρούμε για τον περίπατο μας μέσα στην πόλη της Κομοτηνής. Από τον Πύργο του Ρολογιού στην Ερμού και
από εκεί προς τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων και μετά προς τα Μουφτεία και το Εσκί Τζαμί.
Συνεχίζουμε για μια από τις ομορφότερες πόλεις της Θράκης, την Ξάνθη, όπου θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση
στην πόλη και ο υπόλοιπος χρόνος είναι ελεύθερος για να γνωρίσουμε την παλιά πόλη όπου κατοικούσαν πλούσιοι
καπνέμποροι της εποχής, Έλληνες, Τούρκοι και Εβραίοι. Ανηφορίζοντας στα καλντερίμια, θαυμάζουμε μέγαρα
και αρχοντικά το ένα ωραιότερο απ’ το άλλο. Επόμενος σταθμός μας το Πόρτο Λάγος όπου θα επισκεφθούμε το
Αγιορείτικο Μετόχι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου καθώς επίσης και μία από τις μεγαλύτερες λίμνες της Ελλάδας την
Βιστωνίδα. Μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα και παρακολούθηση του Επιταφίου στην πόλη.
Μεγ.Σάββατο: Αδριανούπολη: Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία υπέροχη διαδρομή παράλληλη 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 το Μουσείο
Υγείας, στο Κάραγατς το Σιδηροδρομικό Σταθμό της γαλλικής εταιρείας Σιδηροδρόμων όπου κάποτε στάθμευε το
Όριαν Εξπρές, τα μουσουλμανικά Τεμένη και τις σκεπαστές αγορές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην
εκκλησία για την Αναστάσιμη λειτουργία. Μετά το Χριστός Ανέστη, μας περιμένει το Εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στην Αλεξανδρούπολη - Βόλτα στην πόλη: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Μπουφέ πρόγευμα
και χαρείτε την Λαμπριάτικη μέρα στον κήπο του ξενοδοχείου, με μεζεδάκι και ουζάκι που θα προσφέρονται από
νωρίς καθώς ο παραδοσιακός οβελίας θα ψήνεται. Το Πασχαλινό τραπέζι το μεσημέρι, θα είναι στρωμένο με πλούσια
εδέσματα που επιβάλει η παράδοση. Διασκέδαση και γλέντι με ζωντανή μουσική από ορχήστρα. Το απόγευμα θα
πάμε μία βόλτα στην Αλεξανδρούπολη με το Δημοτικό της Πάρκο, το Νεοκλασικό κτίριο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας
και τα ερείπια των δύο τζαμιών.
Δευτέρα: Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Διδυμότειχο - Αθήνα: Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στο Δάσος Δαδιάς
(έξοδα ατομικά) καθώς και στο Εθνικό Πάρκο, ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας. Από εκεί συνεχίζουμε για το
Σουφλί, στις παρυφές του λόφου του Αι-Λιά στη σκιά της Ροδόπης, γνωστό ως σταυροδρόμι ανατολής και δύσης, στους
δρόμους του μεταξιού. Βόλτα στα καταστήματα των μεταξωτών. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Διδυμότειχο, όπου
θα δούμε το τέμενος Βαγιαζίτ (εξωτερικά) και το λαογραφικό μουσείο (έξοδα ατομικά) με τα εντυπωσιακά εκθέματα.
Στον ελεύθερο χρόνο σας, προτείνουμε όσοι αντέχουν την σχετικά δύσβατη ανάβαση, το κάστρο του Διδυμότειχου
με την πανοραμική θέα. Επιστροφή στο αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
Σημείωση: Η σειρά των ξεναγήσεων και εκδρομών, μπορεί να διαφοροποιηθούν, χωρίς να υπάρξει καμία
παράλειψη.
Σημαντικό: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα
νέου τύπου (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6
μηνών από την ημερομηνία εισόδου.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά , στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

GRECOTEL ASTIR EGNATIA 4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες
Δίκλινο Egnatia Superior

222

259

95

126

3ο άτομο ως 14 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο ως 6 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

335

395

3ο άτομο

Μονόκλινο Egnatia Superior

GRECOTEL ASTIR EGNATIA

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - Αθήνα οικονομικής θέσης, για το αεροπορικό • Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο
και αντίστροφα • Διαμονή στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux ή στο GRECOTEL ASTIR EGNATIA 5* στην Αλεξανδρούπολη • Μπουφέ πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο
το Μεγ.Σάββατο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι την Κυριακή του Πάσχα, στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ή αεροπλάνο έως 75 ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.

65

τηε MET hotel 5* deluxe

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.

Ειδικές Πασχαλινές παροχές ΤΗΕ ΜΕΤ:

• Πακέτο ποτών με κρασί, μπύρες και αναψυκτικά στο Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα • Ουζομεζέδες κατά την διάρκεια του ψησίματος
του αρνιού • Δωρεάν χρήση WIFI στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους • Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας με τα
υδροτζέτ, το χαμάμ και το γυμναστήριο στο “M’ SPA” • Έκπτωση 20% σε όλες τις θεραπείες στο “M’ SPA και στο τιμοκατάλογο του “LOOK COIFFURE”
• Δωρεάν μεταφορά με το shuttle bus του ξενοδοχείου, καθημερινά, από / προς το κέντρο της πόλης (πλατεία Αριστοτέλους) κάθε μία ώρα (μέχρι 11 μμ/
τελευταία επιστροφή) • Δωρεάν παροχή ΟΤΕ ΤV σε όλα τα δωμάτια • Οι πελάτες μας θα έχουν δωρεάν χρήση του υπόγειου πάρκινγκ του ξενοδοχείου.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

Δίκλινο Superior
3ο άτομο
3o άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο Superior

4 μέρες / 3 νύχτες

5 μέρες / 4 νύχτες

219

285

125

160

Δωρεάν

Δωρεάν

375

490

NIKOPOLIS HOTEL 5* DELUXE

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Hotel Nikopolis Thessaloniki είναι Boutique City Resort 5 αστέρων, χτισμένο σε έκταση 25 στρεμμάτων. Η τοποθεσία του, στην καρδιά μιας μεγάλης και διαρκώς
αναπτυσσόμενης περιοχής εμπορικής δραστηριότητας, το καθιστά προορισμό επιλογής για τους business travelers και όχι μόνο, καθότι είναι σε απόσταση περπατήματος από
λούνα παρκ, το εμπορικό κέντρο Cosmos κ.α.
Το υψηλού επιπέδου service του, η άψογη εξυπηρέτηση, οι άνετοι και μοντέρνα διακοσμημένοι χώροι του και η μοναδική του αρχιτεκτονική έχουν κερδίσει την εκτίμηση και την
εμπιστοσύνη όλων των ταξιδιωτών με απαιτήσεις, που επισκέπτονται την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Διαθέτει πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων και σύγχρονα, ευρύχωρα δωμάτια με ξύλινα δάπεδα. Τα δωμάτια του έχουν θέα στην πισίνα ή στους κήπους. Όλα περιλαμβάνουν
μαρμάρινο μπάνιο με ξεχωριστό ντους και μπανιέρα. Είναι επίσης εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση LCD, κλιματισμό, παράθυρα με ηχομόνωση, θυρίδα ασφαλείας και
μίνι μπαρ. Το Aqua Club Spa αποτελείται από υπερσύγχρονο γυμναστήριο, εξωτερική πισίνα 1.700μ², εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, ατμόλουτρο και υδρομασάζ. Στο
ξενοδοχείο υπάρχουν επίσης 2 γήπεδα τένις.

Ειδικές Πασχαλινές παροχές NIKOPOLIS HOTEL:

• Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ στο εστιατόριο Da Vinci. • Μ. Σάββατο εορταστικό σερβιριστό μενού 5 πιάτων • Ανήμερα του Πάσχα Πασχαλινός
μπουφές με σούβλες και παραδοσιακά εδέσματα • Δωρεάν χρήση του Aqua Club Spa (εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο)
• Δωρεάν χρήση WIFI στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους • Δωρεάν parking (υπαίθριο)
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες / 3 νύχτες
5 μέρες / 4 νύχτες
205
265
Δίκλινο Superior
155
199
3ο άτομο
110
140
3o άτομο ως 12 ετών
345
450
Μονόκλινο Superior

MAkEDONIA PALACE 5* deLUXe

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με πρωινό καθημερινά.
4 μέρες / 3 νύχτες
5 μέρες / 4 νύχτες
229
305
Δίκλινο θέα πόλη
257
335
Δίκλινο θέα θάλασσα
70
90
3ο άτομο
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο ως 6 ετών
40
50
3ο άτομο 7-12 ετών
417
550
Μονόκλινο θέα πόλη
449
595
Μονόκλινο θέα θάλασσα
Επιβάρυνση για απλό δείπνο (μενού 3 πιάτων): € 30 το άτομο. Χρέωση Αναστάσιμου
δείπνου και Πασχαλινού γεύματος αναμένονται.

66

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Με επιλογή διαμονής από δύο εκπληκτικά υπερπολυτελή ξενοδοχεία!
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Δίον - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00. Μέσω της μυθικής
Κοιλάδας των Τεμπών φτάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο
του Δίου για επίσκεψη στο μουσείο του, ένα από τα πιο
σημαντικά του Μακεδονικού χώρου (έξοδα ατομικά). Άφιξη
στην Θεσσαλονίκη και τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο
THE MET HOTEL 5* Lux ή στο NIKOPOLIS HOTEL 5* Lux.
Νηστίσιμο δείπνο και παρακολούθηση της Ακολουθίας του
Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Νάουσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
(Καϊμακτσαλάν)
Πλούσιο πρόγευμα. Η μέρα μας ξεκινάει με την 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. Προχωρούμε για ένα από τα ομορφότερα
χωριά της Ελλάδος, τον παραδοσιακό οικισμό Παλαιό Άγιο
Αθανάσιο που είναι χτισμένος στα τέλη του 15ου αιώνα στους
πρόποδες του Καϊμακτσαλάν. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα,
καφεδάκι και γεύμα στα γραφικά καλντερίμια. Επιστροφή
και ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης
λειτουργίας και Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα, κόκκινα
αυγά, πολλά εδέσματα στο ξενοδοχείο μας.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά! Θεσσαλονίκη - Άνω Πόλη
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση
στην “Νύμφη του Θερμαϊκού” και τα σημεία αναφοράς
της. Λευκός Πύργος, Αγία Σοφία, Ροτόντα, Καμάρα, Άγιος
Δημήτριος κ.α. Μετά στην αρχοντική Άνω Πόλη για μια
σύντομη βόλτα στα κάστρα που στέκουν εκεί κοιτώντας την
πόλη από ψηλά με μνήμες από το παρελθόν και διαφυγή από
το παρόν. Το μεσημέρι εορταστικό Πασχαλινό γεύμα από
πλούσιο μπουφέ με αρνάκι και πολλά εδέσματα, διασκέδαση.
Το απόγευμα ξεκουραστείτε στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας
ή χαρείτε το υπέροχο κέντρο της Θεσσαλονίκης, την Πλατεία
Αριστοτέλους, την Τσιμισκή, την παραλιακή (δωρεάν μεταφορά

με το πουλμανάκι του ξενοδοχείου).
Δευτέρα: Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορρόϊα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία πανέμορφη
πανοραμική διαδρομή. Διερχόμενοι από το Ωραιόκαστρο,
προχωράμε προς το Κιλκίς και σχεδόν μέχρι τα βόρεια σύνορα
με Σκόπια όπου βρίσκεται και η περίφημη Λίμνη Δοϊράνης.
Άφιξη στα πανέμορφα και γραφικά Άνω Πορρόϊα, χωριό
κατάφυτο με τρεχούμενα νερά και υπέροχη θέα στη Λίμνη
Κερκίνη. Εδώ απολαύστε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στην
πλατεία του χωριού, με πλούσια και “διαφορετικά” τοπικά
εδέσματα, όπως βουβάλι, ζαρκάδι, αγριογούρουνο, αρνάκι
γάστρας, ανάλογα με την προτίμηση σας. Στην συνέχεια
αντίστροφη κατεύθυνση για την Λίμνη Κερκίνη και ελεύθερος
χρόνος για περίπατο στο χωριό, βαρκάδα και καφεδάκι. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
Τρίτη: Θεσσαλονίκη - Έπαυλη Μοδιάνο - Αθήνα
Απολαυστικό πρόγευμα σε μπουφέ και επίσκεψη στο κτίριο
όπου στεγάζεται το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο
Μακεδονίας-Θράκης (έξοδα ατομικά) και σχεδιάστηκε από τον
αρχιτέκτονα Ε. Μοδιάνο το 1906. Είναι γνωστό και ως "παλαιό
κυβερνείο". Από το 1913 και μετά χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά
ως ανάκτορο, ως κατοικία του εκάστοτε Γενικού Διοικητή
Μακεδονίας, ως Ιερατική και ως Στρατιωτική Σχολή. Σήμερα
στεγάζεται σ΄αυτό το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο
Μακεδονίας - Θράκης. Εδώ έγινε η παράδοση της πόλης της
Θεσσαλονίκης στις 26/10/1912! Θα δούμε τα ανεκτίμητης
αξίας στρατιωτικά κειμήλια και επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό Πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Δίον - Θεσσαλονίκη
Μεγ. Σάββατο: Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορρόϊα
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στη Θεσ/νίκη - Άνω Πόλη
Δευτέρα: Έπαυλη Μοδιάνο - Αθήνα

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες
5 μέρες
THE MET HOTEL 5* Lux
6 - 9/4
6 - 10/4
Δίκλινο Superior
305
390
3ο άτομο
210
262
3o άτομο ως 12 ετών
95
120
Μονόκλινο Superior
460
595

• Πακέτο ποτών με κρασί, μπύρες και αναψυκτικά στο
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα για
τους διαμένοντες του THE MET
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες
5 μέρες
NIKOPOLIS HOTEL 5*
6 - 9/4
6 - 10/4
Δίκλινο Superior
290
370
3ο άτομο
242
305
3o άτομο ως 12 ετών
185
235
Μονόκλινο Superior
430
554

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές του προγράμματος
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο THE MET
HOTEL 5* Lux ή στο NIKOPOLIS HOTEL 5* Lux • Ημιδιατροφή
καθημερινά ως ακολούθως: Μπουφέ πρωινό καθημερινά,
Νηστίσιμο δείπνο την Μεγ.Παρασκευή, Αναστάσιμο δείπνο το
Μεγ.Σάββατο, Πασχαλινό γεύμα στο ξενοδοχείο με διασκέδαση,
δείπνο τη Δευτέρα του Πάσχα (για τους διαμένοντες) • Πακέτο
ποτών με κρασί, μπύρες και αναψυκτικά στο Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα για τους διαμένοντες του THE MET •
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Δωρεάν χρήση WIFI • Δωρεάν
χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, του χαμάμ και του
γυμναστηρίου και στα 2 ξενοδοχεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/
Συνοδός • Φ.Π.Α
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Ανάσταση... Extra Smart All Inclusive στο

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Α

Απολαύστε μια διαφορετική Ανάσταση, είτε στην εκδρομή, είτε σε ένα
Μοναστήρι… μέσα στη φύση και την κατανυκτική ατμόσφαιρα των Μετεώρων!
Ζήστε τη χαρά της Λαμπρής στη «σκιά» των Μετεώρων, στο τόσο ξεχωριστό AMALIA. Το απέριττης
αρχοντιάς και κλασικής φινέτσας άνετο περιβάλλον του, μέσα σε 50 στρέμματα κήπων, είναι η καλύτερη
επιλογή για τις Αναστάσιμες μέρες της Άνοιξης - και είναι μια έξυπνη επιλογή, που σας προσφέρει
εξαιρετικές ευκαιρίες για όμορφες εξορμήσεις, είτε με Ι.Χ. ή με την οργανωμένη εκδρομή με το πούλμαν.
Καλή Ανάσταση!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MANESSIS EXTRA SMART ALL INCLUSIVE:

ΜΙΝΙ

'BIG'

CLUB

με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»
Σας περιμένουμε με 3 θεματικά σπιτάκια !!!
Το Μαγικό Κάστρο με τσουλήθρα και πισινόμπαλα !
Αθλητικό Τραμπολίνο "Γίγας" !!!
Face painting, μπαλονοκατασκευές, δραστηριότητες,

Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη Παρασκευή, με νηστίσιμα και μη.
Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες και
αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά.

Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
Την Κυριακή του Πάσχα, ψήσιμο των αρνιών.
Μετά τις 11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες και
μουσική.

Λαμπάδες για την Ανάσταση, θα μοιραστούν σε μικρούς
και μεγάλους το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ.
Τσουρέκια και κόκκινα αυγά.

Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι και άλλα
μαγειρευτά, και ακολουθεί Πασχαλινό γλέντι.

Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι και βράδυ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:
Καφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός), αναψυκτικά, κρασί, μπύρα, αφεψήματα & νερό, όλες τις μέρες, όλη μέρα!
Καθημερινά (εκτός Κυριακής Πάσχα) ζεστά & κρύα σνακ, πίτες, σάντουιτς, ποικιλία από γλυκά, κουλουράκια και κρουασάν
10:00-12:00 & 15:00-18:00 στο μπαρ. Ψητά καλαμπόκια κάθε μέρα 16:00 - 18:00

κατασκευές με χαρτόνια και χρυσόσκονες
με Πασχαλινά θέματα, βάψιμο αυγών, Baby Parking
με Τσουλήθρες - Τραμπάλες και Αυτοκινητάκια !!!

Τα μυστικά του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου & των μανιταριών: Μην παραλείψετε να γνωρίστε τα μυστικά
του Εθνικού Δρυμού της Πίνδου με επίσκεψη στο υπέροχο μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων.

Με Πασχαλινό 5όροφο συντριβάνι
παραγωγής σοκολάτας Υγείας !!!
Με ανοιχτό χώρο υποδοχής των γονέων
για να απολαμβάνουν τον καφέ τους ξέγνοιαστοι !
Με μοναδικά Disco Party και
το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού
Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!
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Το Συγκρότημα

Αθηναϊκή Κομπανία
θα δώσει τον δικό του,
ιδιαίτερο γλεντζέδικο τόνο,
στο μεσημεριανό γεύμα σας

την Κυριακή του Πάσχα!

ΑΜΑLΙΑ HOTEL METEORA 4*

Καλαμπάκα

με την αποκλειστική φροντίδα της MANESSIS TRAVEL
Λίμνη Πλαστήρα - Μονή Κορώνης - Τέμενος Οσμάν Σάχ - Μέτσοβο - Ελάτη
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Μετέωρα - Καλαμπάκα
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 07:30 για Λαμία,
Δομοκό. Άφιξη στην Καλαμπάκα που μια βόλτα στους
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.
Άφιξη στο ξενοδοχείο ΑMALIA METEORA 4* στην
Θεόπετρα και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και
παροχές extra smart All Inclusive σύμφωνα με την
περιγραφή από τις 18:00 έως τις 24:00.
Μεγ. Σάββατο: Λίμνη Πλαστήρα - Μονή Κορώνης
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του
Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την υλοποίηση της ιδέας που
συνέλαβε το 1925 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. Μετά το
Φράγμα θα επισκεφθούμε την Σταυροπηγιακή Μονή
της Παναγίας της Κορώνης (12ου αι) και την Πλαζ του
Λαμπερού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Λίγο πριν
τα μεσάνυχτα παρακολούθηση της Ακολουθίας της
Ανάστασης του Θεανθρώπου. Αναστάσιμο, εορταστικό
δείπνο με ποτά και διασκέδαση με ορχήστρα! Παροχές
extra smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή
από τις 18:00 έως τις 24:00.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Τρίκαλα
Τέμενος Οσμάν Σαχ
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρόγευμα. Γιορτάστε την
Πασχαλιάτικη μέρα στους χώρους του ξενοδοχείου με
σούβλισμα του παραδοσιακού οβελία, μεζεδάκια και
ουζάκι γύρω από την πισίνα (καιρού επιτρέποντος),
Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με γλέντι, με ποτά και
διασκέδαση με ορχήστρα! Το απόγευμα βόλτα στα

Τρίκαλα, επίσκεψη στο τέμενος του Οσμάν Σάχ ή
Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι.), το Κάστρο,
και το Βαρούσι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παροχές
extra smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή
από τις 18:00 έως τις 24:00.
Δευτέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & 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. 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. Παροχές extra
smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις
18:00 έως τις 24:00.
Τρίτη: Πόρτα Παναγιά - Περτούλι - Ελάτη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Η συνέχεια εξόχως εντυπωσιακή με
τις μαγευτικές επισκέψεις μας στη 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 και 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!
Αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 4μερης εκδρομής
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Μετέωρα - Καλαμπάκα
Μεγ. Σάββατο: Λίμνη Πλαστήρα - Μονή Κορώνης
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Τρίκαλα
Δευτέρα: Πόρτα Παναγιά - Περτούλι - Ελάτη - Αθήνα.
Σημείωση: Το πρόγραμμα και η σειρά των ξεναγήσεων και εκδρομών
μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα των αργιών, χωρίς να υπάρχει
καμία παράλειψη.
Αναχ.: 6 Απριλίου,
4 μέρες & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή και ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA
SMART ALL INCLUSIVE, από 18:00
έως 24:00 καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι, ζωντανή μουσική & πλούσια
παιδική απασχόληση.

4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον
Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ΠΑΡΟΧΕΣ
EXTRA SMART ALL INCLUSIVE
καθημερινά από τις 10:00 έως
24:00 καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι, ζωντανή μουσική & πλούσια
παιδική απασχόληση.

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

Δίκλινο

289

359

245

307

3ο άτομο

239

295

185

230

3ο άτ. έως 10 ετ.

150

180

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτ. έως 10 ετ.

182

228

120

150

Μονόκλινο

382

487

367

469

Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο
έκπτωση 15% στην συνολική τιμή του δικλίνου.

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο γνωστό AMALIA HOTEL 4* στην Θεόπετρα Καλαμπάκας • Μπουφέ
πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι από ζωντανή μουσική στη θέση της
ημιδιατροφής της ημέρας • Παροχές extra smart All Inclusive σύμφωνα
με την περιγραφή από τις 18.00 έως τις 24.00 καθημερινά. • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς ως 75 ετών. • Φ.Π.Α.
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VOLOS PALACE 4* Sup.

DOMOTEL XENIA VOLOU 5* Lux
βολοσ

Το Domotel Xenia Volos βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου, κοντά στη θάλασσα
και απέχει μόλις 6 λεπτά με τα πόδια από την παραλία.
Προσφέρει καλαίσθητα δωμάτια, όλα εξοπλισμένα με αυτόνομο έλεγχο θερμοκρασίας,
θυρίδα ασφαλείας, mini bar, Τηλεόραση LCD 21", δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet
(Wi-Fi), μπουρνούζι, παντόφλες, μπάνιο με μπανιέρα ή καμπίνα ντους, 2ο τηλέφωνο,
πιστολάκι μαλλιών, βεράντα ή μπαλκόνι με θέα στην πόλη ή τη θάλασσα.
Στο Open Kitchen εστιατόριο του Domotel Xenia Volos, θα απολαύσετε μεσογειακές γεύσεις
και gourmet προτάσεις του Σεφ μας. Η κουζίνα είναι ανοιχτή και η δημιουργία των πιάτων
γίνεται μπροστά στα μάτια σας. Μεσογειακά αρώματα "μεταμορφώνονται" σε gourmet
παρουσιάσεις, πάντα με την προσεγμένη χρήση υλικών υψηλής ποιότητας.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα το οποίο δίδεται στο Xenia Palace Portaria.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.

Δίκλινο Θέα Πόλη
Δίκλινο Μερική Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Deluxe Θέα Θάλασσα
3ο άτομο θέα πόλη
3ο άτομο ως 10 ετών
3ο άτομο 11 ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Πόλη

4 μέρες / 3 νύχτες

5 μέρες / 4 νύχτες

209
227
250
142
60
100
320

255
289
320
174
80
125
395

ΧΕΝΙΑ PALACE PORTARIA HOTEL 4*

πασχαλινεσ ΠΑΡΟΧΕΣ

Πορταριά - Πηλίο

Δίκλινο Θέα Πόλη
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 6 ετών
3ο άτομο 7 ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Πόλη

4 μέρες / 3 νύχτες

5 μέρες / 4 νύχτες

259
285
160
Δωρεάν
95
335

315
347
205
Δωρεάν
120
415

PORTARIA HOTEL & SPA 4*
Πορταριά - Πηλίο
Οι τιμές περιλαμβάνουν:

BELVEDERE RESTAURANT
Μεγάλη Παρασκευή
Συμμετοχή στον Νηστίσιμο Buffet στην αίθουσα Belvedere με κόστος 22€ ανά ενήλικα.
Παιδιά 7-12 ετών: 11€ και 0-6 ετών: Δωρεάν
Μεγάλο Σάββατο
Συμμετοχή στο Αναστάσιμο δείπνο στην αίθουσα Belvedere με κόστος ανά ενήλικα 37€.
Παιδιά 7-12 ετών: 11€ και 0-6 ετών: Δωρεάν
Κυριακή του Πάσχα
Συμμετοχή στο Πασχαλινό γεύμα με κόστος ανά ενήλικα 50€.
Παιδιά 7-12 ετών: 25€ και 0-6 ετών: Δωρεάν

Καλωσόρισμα στο δωμάτιο με πασχαλινό τσουρέκι και λαμπάδα
• Πρωινό σε μπουφέ καθημερινώς
• Μ. Παρασκευή μετά την περιφορά του Επιταφίου στα λιθόστρωτα καλντερίμια του χωριού ακολουθεί
Νηστίσιμο Δείπνο σε μπουφέ με τσίπουρο όπως στα παραδοσιακά τσιπουράδικα του Βόλου.
• Μ. Σάββατο Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
• Κυριακή του Πάσχα με ουζομεζέδες κατά το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στον κήπο του
ξενοδοχείου (καιρού επιτρέποντος) και Πασχαλινό γεύμα με Αρνί σούβλας και Κοκορέτσι.
• Χρήση κατά τη διάρκεια της διαμονής της εσωτερικής Υδροτονικής Πισίνας με συστήματα
υδροθεραπείας Χαμάμ, Σάουνα και Event Shower. (Παιδιά έως 18 ετών επιτρέπεται να χρησιμοποιούν
την υδροτονική πισίνα από τις 12.00 έως 13.00).

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

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα.

4μέρες/3 νύχτες

195
Δίκλινο Panoramic Sea View
210
3o άτομο έως 12 ετών
30
Μονόκλινο Classic
270
Junior Suite*
714
Family Suite*
714
Suite Panoramic view*
885
* Συνολική τιμή δωμάτιου για 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Δίκλινο Classic
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βολοσ

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.

5μέρες/4 νύχτες

260
280
40
360
950
950
1180

4μέρες/3 νύχτες
6 - 9/4

Δίκλινο Classic MV
318
Δίκλινο Panoramic SSV ή Sup MV
345
Δίκλινο Suite MV
460
3ο άτομο
195
3ο άτομο 3 ως 11 ετών
135
4ο άτ 3 ως 11 ετ. σε Suite
135
Μονόκλινο Classic MV
475
*** Οι τιμές 4 διαν/σεων ισχύουν μόνο για διαμονή από Μεγάλη Πέμπτη.

5μέρες/4 νύχτες
5 - 9/4***

360
392
522
221
153
153
540

μαγευτικό πηλιο

ΠΑΣΧΑλια στην αγκαλια του ΠαγασητικόY
Βόλος - Πορταριά - Μακρινίτσα - Μηλιές - Βυζίτσα - Τσαγκαράδα
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου - Αγριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση την πόλη του
Ιάσονα και των Αργοναυτών, τον Βόλο. 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* Sup. ή στο
υπέροχο DOMOTEL XENIA VOLOS HOTEL 5* στην πόλη του
Βόλου. Νηστίσιμο δείπνο και παρακολούθηση της Ακολουθίας του
Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Μηλιές - Βυζίτσα - Καλό Νερό - (Τραινάκι του
Πηλίου)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας για όσους το
επιθυμούν (προαιρετικά) ξεκινά με τη μεταφορά μας στα Άνω
Λεχώνια όπου θα επιβιβαστούμε στο θρυλικό τραινάκι του
Πηλίου (έξοδα ατομικά), τον …Μουτζούρη του Evaristo de Chirico που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Ελισσόμενο μέσα σε
οργιώδη βλάστηση μοναδικής ομορφιάς, έχοντας δεξιά του τον
Παγασητικό κόλπο προσφέρει στον επιβάτη εικόνες σπάνιας
αισθητικής. Η χαμηλή ταχύτητα σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά
τεχνικά έργα και χωριά της περιοχής είναι αρκετά για να μας
κάνει να απολαύσουμε ένα μεγαλειώδες ταξίδι και να νοιώσουμε
την αίσθηση μια άλλης εποχής. Η στάση για καφέ στο φιλόξενο
περιβάλλον της Άνω Γατζέας, η καλημέρα με τους κατοίκους και στη
συνέχεια ο τερματισμός στον ατμοσφαιρικό σταθμό των Μηλέων, με
τα σύννεφα του καπνού και του ατμού να γεμίζουν την ατμόσφαιρα
καθώς και το μοναδικό σκαπαμέντο της ατμάμαξας, είναι εμπειρίες
μοναδικές πλέον στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Η χαλάρωση
συνυπάρχει με την ένταση των αισθήσεων και των εναλλασσόμενων
εικόνων. Αξίζει κάποιος να κάνει αυτή την 90λεπτη διαδρομή ή για
να το πούμε διαφορετικά έχει πολλά να χάσει όποιος δεν θα την
κάνει. Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την
ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1741 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. Χρόνος για γεύμα στα Καλά Νερά και επιστροφή για
ξεκούραση. Τα μεσάνυχτα θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη
Ακολουθία και αμέσως μετά Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Λαμπρή - Βόλος
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χαρείτε την
Λαμπριάτικη μέρα στο ξενοδοχείο. Το Πασχαλινό τραπέζι θα είναι
στρωμένο με οβελία και πλούσια εδέσματα. Διασκέδαση και γλέντι
με μουσική. Για τους διαμένοντες του Volos Palace, το Πασχαλινό
γεύμα θα δοθεί στο Xenia Palace στην Πορταριά. Το απόγευμα
ελεύθερος χρόνος για να χαρούμε την πόλη του Βόλου.
Δευτέρα: Τσαγκαράδα - Ζαγορά
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Οι ιστορίες των Κενταύρων θα
μας συντροφεύουν και στο σημερινό οδοιπορικό μας μέχρι
την γοητευτική Τσαγκαράδα με τον Χιλιόχρονο Πλάτανο και το
κεφαλοχώρι της Ζαγοράς. Το βράδυ δείπνο.
Τρίτη: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το “Μπαλκόνι του
Πηλίου” την ξακουστή Μακρινίτσα. Θα περπατήσουμε μέχρι την
κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, θα προσκυνήσουμε
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θα ξεδιψάσουμε
από τη μαρμάρινη βρύση “Αθάνατο νερό” με τους λιονταρόμορφους
κρουνούς. Αφού απολαύσουμε τον καφέ μας και την εκθαμβωτική
θέα, θα κατευθυνθούμε για την παραδοσιακή Πορταριά. Ελεύθερος
χρόνος για περίπατο, αγορές βοτάνων και φυσικά για εκλεκτό
φαγητό. Η Παναγιά της Πορταρέας, είναι αξιόλογο σημείο
επίσκεψης. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η ημέρα
Τσαγκαράδα - Ζαγορά.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
DOMOTEL XENIA VOLOU
Δίκλινο Θέα Πόλη
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 6 ετών
3ο άτομο 7 ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Πόλη

4 μέρες

5 μέρες

345
369
245
95
175
419

419
452
310
120
220
516

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό
γεύμα το οποίο δίδεται στο Xenia Palace Portaria.
VOLOS PALACE
Δίκλινο Θέα Πόλη
Δίκλινο Μερική Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Deluxe Θέα Θάλασσα
3ο άτομο θέα πόλη
3ο άτομο ως 10 ετών
3ο άτομο 11 ως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες

5 μέρες

295
310
335
225
150
192
405

363
394
425
280
185
240
499

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στα κεντρικά VOLOS
PALACE 4* Sup. ή DOMOTEL XENIA VOLOS HOTEL 5* στην
πόλη του Βόλου • Πλούσιο πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι είναι στη θέση της ημιδ/φής της
ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός / Συνοδός •
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Ελεύθερη είσοδος στο “Imperial Health Spa”
με πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και το υπερσύγχρονο γυμναστήριο!

Θεσσαλική Πασχαλιά

διαμονή στο Grecotel Larissa Imperial 5* Lux
Κοζάνη - Σιάτιστα - Χάνι Χατζηγώγου - Μπουχάρια & Νοχτάρια

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Λάρισα Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 08:00 για την σύγχρονη πόλη της Λάρισας με
τις πολλές, μεγάλες και όμορφες πλατείες με τα σιντριβάνια και τους αμέτρητους πεζόδρομους. Το Αρχαίο Θέατρο και
το ιστορικό κέντρο που απλώνεται γύρω του, αποτελούν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα 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. Θα φτάσουμε μέχρι τον Πηνειό ποταμό με την όμορφη διαμόρφωση
στις όχθες του και φόντο το πάρκο του Αλκαζάρ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τα φημισμένα μεζεδοπωλεία, τα
τσιπουράδικα αλλά και την τεράστια αγορά. Ξεκουραστείτε στα μοδάτα καφέ στην αναπλασμένη πλατεία Ταχυδρομείου
(Εθνάρχου Μακαρίου) και όχι μόνο. Τακτοποίηση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5*
Deluxe. Το βράδυ δείπνο και παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Σιάτιστα (Βυζαντινό μουσείο) - Κοζάνη - Σαραντάπορο Πλούσιο 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, 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. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας και ξεκούραση Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για την Ανάσταση.
Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιά, γλέντι & Imperial Spa!!! Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρωινό και γιορτινή
Λαμπριάτικη μέρα στο ξενοδοχείο μας. Απολαύστε τους κήπους, τους πολυτελείς του χώρους ή τις αναζωογονητικές
υπηρεσίες του “Imperial Health Spa” με ελεύθερη είσοδο στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, το Jacuzzi, τη σάουνα,
το χαμάμ και το υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στο χώρο της πισίνας του έχει αρχίσει
και τσιπουρομεζέδες σας προσφέρονται συνοδεία μουσικής. Το μεσημέρι, στο Πασχαλινό τραπέζι θα κυριαρχεί ο οβελίας
σούβλας και πολλά ακόμα πλούσια εδέσματα. Το απόγευμα θα μεταβούμε για περίπατο στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή
το βράδυ.
Δευτέρα: Μπουχάρια & Νοχτάρια - Αθήνα Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε στο Γεωπάρκο στο
Μικρόβαλτο, όπου θα θαυμάσουμε το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο γεωλογικό φαινόμενο των Μπουχαριών και των
Νοχταριών. 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, σαν γλυπτά που
όλα μαζί συνθέτουν ένα φυσικό τοπίο ιδιαίτερης ομορφιάς που καθηλώνει τον επισκέπτη. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες
4μέρες / 3 νύχτες
5μέρες / 4 νύχτες
Δίκλινο Bungalow
312
220
272
Δίκλινο Superior (Κεντρικό)
325
235
290
3o άτομο
168
60
75
3ο ατ. 0 ως 6 ετών
95
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο ατ. 6 ως 12 ετών
140
30
37
Μονόκλινο Bungalow
429
340
425
Μονόκλινο Superior (Κεντρικό)
455
370
458
Δωρεάν Παροχές: • Parking • Ασύρματη Χρήση internet από όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και τα
δωμάτια. • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, χαμάμ ,σάουνας και γυμναστήριου
του Imperial Health SPA. Οι υπηρεσίες δεν παρέχονται σε παιδιά κάτω των 14 ετών. • Πρόγραμμα παιδικής
απασχόλησης με παιδότοπο και αίθουσα προβολής παιδικών ταινιών.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές GRECOTEL LARISSA
IMPERIAL 5* Deluxe • Πλούσιο μπουφέ πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Συμμετοχή στο Πασχαλιάτικο γλέντι • Ελεύθερη χρήση internet σε
όλους τους χώρους και τα δωμάτια • Ελεύθερη είσοδος στην εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και το
γυμναστήριο • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με πούλμαν έως 75
ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α. Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
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Λίμνη Πλαστήρα
στο πολυτελές THESSALIKON GRAND 5*
Ελάτη - Περτούλι - Τρίκαλα - Μετέωρα - Μέτσοβο

Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Λίµνη Πλαστήρα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 7:00 με κατεύθυνση 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. Περνώντας από τα χωριά, απέραντη ομορφιά
μας αφήνει έκθαμβους. Μετά το Φράγμα θα επισκεφθούμε την Πλαζ του Λαμπερού. Άφιξη και
εγκατάσταση στο πολυτελές THESSALIKON GRAND (5* Lux.) κοντά στην Καρδίτσα. Το βράδυ
δείπνο και παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Πλούσιο 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.
Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για
την Ανάσταση. Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή του Πάσχα: Μέρα Λαμπρής & Τρίκαλα
Χριστός Ανέστη! Μπουφέ πρωινό και γιορτινή Λαμπριάτικη μέρα στο ξενοδοχείο μας. Λαχταριστά
μεζεδάκια και ουζάκι, για να μας ανοίξουν την όρεξη, ενώ παραδοσιακή Ελληνική μουσική θα μας
βάλει στους ρυθμούς του γλεντιού. Το μεσημέρι, στο Πασχαλινό τραπέζι θα κυριαρχεί ο οβελίας και
πολλά ακόμα πλούσια εδέσματα. Το απόγευμα θα κάνουμε μια όμορφη βόλτα στα Τρίκαλα. Σύντομη
περιήγηση για να δούμε (εξωτερικά) το τέμενος Οσμάν Σάχ ή Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος
αι), την πανέμορφη κεντρική της γέφυρα κατασκευασμένη το 1886, το Φρούριο με το ρολόι (έμβλημα
της πόλης), την παλιά Μεσαιωνική συνοικία κ.α. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ.
Δευτέρα: Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη 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.
Τρίτη: Μετέωρα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε για τα επιβλητικά Μετέωρα. Η ανάβαση στο Μεγάλο Μετέωρο
και τη Μονή του Αγίου Στεφάνου ειδικά αυτές τις άγιες ημέρες προκαλεί δέος! Επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την ημερήσια στο Μέτσοβο.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
Αναστάσιμο δείπνο και
και το Πασχαλινό γεύμα.
το Πασχαλινό γεύμα.
4 μέρες
5 μέρες
4 μέρες / 3 νύχτες
5 μέρες / 4 νύχτες
Δίκλινο
275
344
189
243
3ο άτομο
229
280
140
175
3o άτομο 2 - 12 ετών
95
120
Δωρεάν
Δωρεάν
4o άτομο 2 - 12 ετών
189
238
108
135
Μονόκλινο
348
442
265
337

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές THESSALIKON
GRAND (5* Lux.) κοντά στην Καρδίτσα • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αναστάσιμο δείπνο
και Πασχαλινό γεύμα στη θέση των δικαιούμενων της ημέρας • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

Ανοιξιάτικη παραδοσιακή Πασχαλιά,
μέσα στην αναγεννημένη φύση!

Αλπική Ευρυτανία Πολυτελείας

ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟΥ - ΜΙΚΡΟ & ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ - SALOON

Με διαμονή στο αγαπημένο MONTANA HOTEL & SPA

Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Μονή Αγάθωνος Καρπενήσι
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
για το ελατοσκέπαστο Καρπενήσι. Καθ’οδόν θα
παρακάμψουμε για να επισκεφθούμε την Ιερά Μονή
Αγάθωνος, μία κιβωτό της φύσης με σημαντική
θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Ξεχωρίζει
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τον βοτανικό κήπο
και τα εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης.
Συνεχίζουμε για Καρπενήσι. Εγκατάσταση στο
Montana Spa Hotel σε ονειρική τοποθεσία,
πάνω από το Καρπενήσι. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με
νηστίσιμα και μη και παρακολούθηση του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Εικόνες, τοπία και
χρώματα μοναδικά. Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά
Τέμπη” θα βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι της
Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και
προσκύνημα. Αργότερα, περίπατος στα γραφικά
δρομάκια του Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια
και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο και να βγάλετε
φωτογραφίες στο μονοπάτι με τα γεφυράκια στην
είσοδο του χωριού. Επιστροφή και ξεκούραση. Το
βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και
θα μεταβούμε για την Ακολουθία της Ανάστασης
του Θεανθρώπου. Αναστάσιμο γιορτινό δείπνο με
παραδοσιακή μαγειρίτσα και πλούσιο μπουφέ.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στο Καρπενήσι - Saloon!
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και
ξεκούραστο πρωινό στις ανέσεις του ξενοδοχείου.
Χαρείτε το Spa (για τους διαμένοντες στο Montana)
αλλά και τα προμεσημβρινά μεζεδάκια με ουζάκι
όσο ψήνεται ο οβελίας. Πλούσιο Πασχαλινό τραπέζι
και γλέντι με μουσική, τραγούδι, χορό! Αργότερα,
βολτούλα για απογευματινό καφέ στο Πάρκο
Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, που
βρίσκεται λίγο έξω (4 χλμ) από το Καρπενήσι. Ένα
ξύλινο καταφύγιο μέσα στο SALOON PARK, που
συνδυάζει την ομορφιά της ελληνικής φύσης και την

παράδοση του αμερικανικού νότου. Αν δε δοκιμάσετε
την Ιππασία, τα μικρά ελάφια του Saloon σίγουρα θα
σας ξετρελάνουν!
Δευτέρα: Καρπενήσι - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στο
κέντρο του Καρπενησίου για να επισκεφθούμε τον
διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας
(17ος αι). Χρόνος στην κεντρική πλατεία για βόλτα και
ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά, φημισμένα αλλαντικά
και άλλα! Το μεσημέρι θα βρεθούμε ιστορικό
Κεφαλόβρυσο με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη
όπου και χρόνος για γεύμα δίπλα στα πλατάνια και
τα γάργαρα νερά. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε
έναν περίπατο στον υπέροχα αναπαλαιωμένο
παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων. Χρόνος για
φωτογραφίες, ευχές στην παραδοσιακή βρύση και
καφεδάκι στην κεντρική πλατεία. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας και δείπνο μπουφέ. Για αργότερα,
σας προτείνουμε να απολαύστε το ποτό σας στο
πολυτελές μπαρ του ξενοδοχείου.
Τρίτη: Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος - Αμφίκλεια
- Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για έναν
απολαυστικό φυσιολατρικό περίπατο με χρόνο για
καφέ στη λουτρόπολη της Υπάτης με το υπέροχο
πάρκο. Στη συνέχεια στο πανέμορφο χωριό του
Γοργοπόταμου κοντά στην ιστορική γέφυρα με τα
γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την παραδοσιακή
ρουμελιώτικη κουζίνα. Επόμενος σταθμός μας η
Αμφίκλεια όπου θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό
“Μουσείο Άρτου”. Μέσω Χαιρώνειας, όπου θα
δούμε το περίφημο Λιοντάρι (μνημείο των πεσόντων
Θηβαίων Ιερολοχιτών), επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής:
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα-Καρπενήσι - ΚεφαλόβρυσοΚορυσχάδες
Μεγ. Σάββατο: Προυσός - Μεγάλο Χωριό
Κυριακή Πάσχα: Καρπενήσι - Saloon
Δευτέρα: Υπάτη - Γοργοπόταμος - Αμφίκλεια - Αθήνα

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά, στην
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 μέρες
5 μέρες
4 μέρ. /3 νύχτ.
5 μέρ./4 νύχτ.
Δίκλινο Standard
310
387
224,5
287
Δίκλινο Superior
345
428
260,5
333
3ο άτομο *
195
245
90
120
3ο άτομο ως 8 ετών
95
120
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 8 ετών *
170
212
60
80
Μονόκλινο Standard
470
594
389
495
* 3o άτομο ενήλικας και 4o άτομο παιδί έως 8 ετών μόνο σε Standard δωμάτιο.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο MONTANA SPA HOTEL 5* στο Καρπενήσι
• Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ. Σάββατο και το Πασχαλινό γεύμα
την Κυριακή του Πάσχα, είναι στην θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Γλέντι με μουσική την Κυριακή του Πάσχα • Λαμπάδα για την
Ανάσταση • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Πασχαλιά στη μοναδική φύση...
της Ορεινής Ναυπακτίας
Ναύπακτος - Αμπελακιώτισσα - Ελατού - Μονή Βαρνάκοβας
Άνω Χώρα - Ιτέα - Γαλαξίδι

Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Ναύπακτος - Τρίκορφο - Άνω Χώρα
Αναχώρηση στις 07:30 από Αθήνα για Ναύπακτο μέσω της νέας γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Άφιξη στην
ιστορική Ναύπακτο με το Ενετικό Κάστρο της και το γραφικό Λιμάνι. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο
και καφέ. Αναχωρούμε για την Ορεινή Ναυπακτία με ενδιάμεση στάση στο Τρίκορφο Δωρίδας όπου
θα επισκεφθούμε την Μονή Αγίου Αυγουστίνου και Σεραφείμ μοναδική για τα 400 σήμαντρα και τις 62
καμπάνες της, με τους κάποτε περίφημους παπαροκάδες. Άφιξη στο αγαπημένο ξενοδοχείο CRYSTAL
MOUNTAIN 3* στην Άνω Χώρα, δείπνο και παρακολούθηση του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο : Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο - Ναύπακτος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Στη 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 φτάνοντας
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. Το βράδυ παρακολούθηση της
Αναστάσιμης λειτουργίας και Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα : Ελατού - Γλέντι - Αμπελακιώτισσα
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο πρόγευμα και πρωϊνός περίπατος στη γειτονική αμφιθεατρικά
χτισμένη Ελατού. Επιστροφή για να απολαύσουμε την γιορτινή μέρα στην φύση. Πασχαλινό γεύμα
με εορταστικό πρόγραμμα, παραδοσιακά τραγούδια, γλέντι! Το απογευματάκι αναχώρηση για την
Αμπελακιώτισσα, ένα από τα αρχαιότερα χωριά της Ναυπακτίας. Θα επισκεφθούμε την ιστορική
ομώνυμη Μονή που η ύπαρξη της χρονολογείται από το 1455 μ.Χ.
Δευτέρα : Μονή Βαρνάκοβας - Ιτέα - Γαλαξίδι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Μονή Βαρνάκοβας την δεύτερη αρχαιότερη μονή της
Ελλάδας μετά το μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077 μ.Χ. Ενδιάμεσες στάσεις στην παραλιακή
Ιτέα και το γραφικό Γαλαξίδι για την βόλτα μας. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα

Δίκλινο

265

3o άτομο

195

Μονόκλινο

338

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές πούλμαν • Διαμονή στο
αγαπημένο ξενοδοχείο CRYSTAL MOUNTAIN 3* στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας • Πρόγευμα και ένα
κύριο φαγητό μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα,
περιλαμβάνονται στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/
Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Ρουμελιώτικη παραδοσιακή Πασχαλιά στο ανανεωμένο
AMALIA Hotel Delphi 4* με Smart All Inclusive

EXCLUSIVE

Family Easter Holidays

Δ

Ε

Λ

Φ

Ο

Ι
σας περιμένουμε και πάλι στον Παρνασσό
με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και πολλές εκπλήξεις!

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ
Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη.

Μ Ι Ν Ι C LU B
με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»
Ιδιαίτερη φροντίδα
για τους μικρούς μας φίλους!
Τα περιμένουμε στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο με διευρυμένο ωράριο
Ειδικευμένοι Έλληνες παιδαγωγοί - μαζί με όλα τα παιδιά θα παίζουν, θα τραγουδάνε
και θα απασχολούνται δημιουργικά και χαρούμενα!
Με Face painting, μπαλονοτρελοκαμώματα,
δακτυλομπογιές κ.α.
Καθημερινή απασχόληση με full διασκέδαση
για να περάσουν οι γονείς καλά και τα παιδιά καλύτερα
Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΆΒΒΑΤΟ
Λαμπάδες για την Ανάσταση, θα μοιραστούν σε μικρούς
και μεγάλους το βράδυ. Πλούσιο γεύμα σε μπουφέ, με
νηστίσιμα
και μη & εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο
με παραδοσιακή μαγειρίτσα.

κοκορέτσι, πλούσιες σαλάτες και άλλα μαγειρευτά.
Πασχαλινό γλέντι με ζωντανή μουσική με τον
Γιώργο Γερολυμάτο και την Λιζέτα Νικολάου.
Το βράδυ δείπνο σε μπουφέ.
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ
Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ (για τους διαμένοντες).
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά
σε όλα τα φαγητά. Ψητά κάστανα ή καλαμπόκια κάθε μέρα
16:00 - 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ψήσιμο των αρνιών από νωρίς το
πρωί,
Mini Club με διευρυμένο ωράριο
ενώ μετά τις 11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες
και
εξειδικευμένους
Έλληνες παιδαγωγούς.
και μουσική. Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία,
Ο top προορισμός βουνού, κοντά στην Αθήνα, σας περιμένει και έχει κάτι για όλους!

• 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!
• και βέβαια η χιλιοτραγουδισμένη Ρουμελιώτικη Πασχαλιά !!!

Ο μοναδικός Γιώργος Γερολυμάτος
και η εκπληκτική Λιζέτα Νικολάου
θα είναι μαζί σας, να σας χαρίσουν
υπέροχες μουσικές στιγμές
και να σας συνοδεύσουν με πολύ κέφι
στο Πασχαλινό σας γεύμα,

το μεσημέρι της Κυριακής!

με διαμονή στο υπέροχο

ΔΕΛΦΟΙ - Αράχωβα

ΑΜΑLΙΑ HOTEL DELPHI 4*

Αξέχαστη Ρουμελιώτικη Πασχαλιά στον “Ομφαλό της γης”!
Νέο πρόγραμμα με Πλήρη Διατροφή και Ποτά και τη φημισμένη φιλοξενία του ΑMALIA HOTEL DELPHI 4*
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Δελφοί
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 και
παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Γαλαξίδι - Ιτέα
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.
Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα
μεταβούμε για την Αναστάσιμη λειτουργία. Ακολουθεί
Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα, πολλές λιχουδιές
και απεριόριστα ποτά!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Αράχωβα
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε
τη Λαμπριάτικη μέρα στους καταπράσινους κήπους
του ξενοδοχείου. Σουβλίζοντας το παραδοσιακό οβελία
προσφέρονται ουζάκι και μεζεδάκια, το μεσημέρι
εορταστικό Πασχαλιάτικο γεύμα - γλέντι όπως η
παράδοση το απαιτεί, διασκέδαση με την ορχήστρα
και απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα βόλτα στην
κοσμοπολίτικη Αράχωβα, η οποία δεσπόζει στις πλαγιές
του Παρνασσού. Πλήθος επισκεπτών κατακλύζει το χωριό.
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.
Δευτέρα: Γύρος Παρνασσού (Μεταλλευτικό Πάρκο
Φωκίδας Vagonetto - Χάνι Γραβιάς - Αγόριανη)
Πλούσιο 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
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.
Τρίτη: 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.

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής

1η μέρα
Αθήνα - Δελφοί (Χώρος & Μουσείο) γεύμα - δείπνο
2η μέρα
Γαλαξίδι - Ιτέα - γεύμα - Αναστάσιμο δείπνο
3η μέρα
Vagonetto - Γραβιά - Αγόριανη - γεύμα Γαλαξίδι - δείπνο
4η μέρα
Δίστομο - Όσιος Λουκάς - Αθήνα

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν, με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά στην
οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα
με γλέντι & ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών (κρασίμπύρα-αναψυκτικά) στο φαγητό& πλούσια παιδική απασχόληση.
4 μέρες
5 μέρες

Δίκλινο
3o άτομο
3ο άτομο έως 10 ετών
4ο άτομο έως 10 ετών
Μονόκλινο

298
235
150
185
410

372
289
180
230
518

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές), με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι & ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών
(κρασί-μπύρα-αναψυκτικά) στο φαγητό & πλούσια παιδική απασχόληση.

Δίκλινο
3o άτομο
3ο άτ. έως 10 ετών
4ο άτ. έως 10 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες/3 νύχτες

5 μέρες/4 νύχτες

249
185
Δωρεάν
120
378

310
225
Δωρεάν
145
479

Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό
δωμάτιο έκπτωση 15% στην συνολική τιμή του δικλίνου.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
γνωστό ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4* • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας
με μπουφέ γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε απεριόριστη κατανάλωση • Το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι στη θέση των αντίστοιχων φαγητών • Συμμετοχή στο πλούσιο
Πασχαλινό πρόγραμμα του ΑΜΑLIA DELPHI HOTEL • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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EXCLUSIVE

Παραδοσιακή Πασχαλιά στο ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ
και αναβαθμισμένο (2017) Delphi Beach 4*

Family Easter Holidays

Ε ρατεινή
Γ αλα ξ ίδι
Πάσχα στο Delphi Beach, με πλήρη διατροφή, απεριόριστα ποτά στα
φαγητά, παραδοσιακό γλέντι με την Στέλλα Κονιτοπούλου!

Μια ανάσα από το Γαλαξίδι το Delphi Beach 4* ανοίγει ένα παράθυρο στο πέλαγος και κλείνει μέσα του τις πιό όμορφες στιγμές
των διακοπών σας. Ιδανικός προορισμός για ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση αλλά μακριά από το άγχος της πόλης,
θα νιώσετε την απαράμιλλη αυθεντική περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία από την πρώτη κιόλας διαμονή.

Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Καθημερινά
• Πρόγευμα, γεύμα, δείπνο από πλούσια μπουφέ καθημερινά,

Μ Ι Ν Ι C LU B
με την αποκλειστική φροντίδα
της MANESSIS TRAVEL
και την οργάνωση του «www.pipis.gr»

Ώρα για ξεκούραση και πολύ παιχνίδι,
για αυτό ελάτε στο Delphi Beach
για να περάσουμε πανέμορφες στιγμές.
Μπαλονοκατασκευές, face painting ,
θα βάψουμε αυγά θα διασκεδάσουμε
και θα περάσουμε το καλύτερο Πάσχα
παρέα με παιδαγωγούς.

(τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο και με νηστίσιμες επιλογές).
• Απεριόριστη κατανάλωση ποτών (μη εμφιαλωμένα) κατά τη
διάρκεια όλων των γευμάτων και δείπνων (κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο,
μπύρα, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό σε καράφες).

• Απογευματινό σνακ (16:30 - 18:30)
με καφέ φίλτρου, τσάϊ και κουλουράκια.
• Παιδική απασχόληση καθημερινά 11:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00
στην ειδική εξοπλισμένη αίθουσα με Ελληνίδες παιδαγωγούς για
την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, άνω των 3 ετών.
• Γηπέδα τένις, μπάσκετ, πινγκ - πονγκ, (ρακέτες και μπάλες χωρίς
χρέωση), του γυμναστηρίου, της παιδική χαράς.
Μεγάλο Σάββατο
• Αναστάσιμο δείπνο 00:00 έως 01:30 π.μ. (στη θέση του δείπνου του

Το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει από Μεγάλη Παρασκευή 6/4 μεσημέρι μέχρι Δευτέρα του Πάσχα 9/4 μεσημέρι.

η
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παραδοσιακή μαγειρίτσα, πλήρες μπουφέ.
Κυριακή του Πάσχα
• ψήσιμο αρνιών στην παραλία
(καιρού επιτρέποντος) με ουζομεζέδες.
• Πασχαλινό γεύμα με οβελία, κοκορέτσι
και άλλα εδέσματα σε μπουφέ.
• Παραδοσιακό γλέντι με τη
Στέλλα Κονιτοπούλου και την ορχήστρα της!
• Αίθουσα ντίσκο “Διόνυσος” το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.
Δευτέρα του Πάσχα
• Γεύμα μπουφέ για όσους θα έχουν ξεκινήσει τη διατροφή τους με
δείπνο την ημέρα της άφιξης.
ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ Δυνατότητα ενοικίασης ποδηλάτων. Επίσης θα
λειτουργεί εξοπλισμένο mini market και κοσμηματοπωλείο.

Διαμονή: Τα Classic δωμάτια σας παρέχουν όλες τις ανέσεις. Έχουν επιλεχθεί μοντέρνες αποχρώσεις που σας βάζουν
αμέσως στον πνεύμα των διακοπών. Τα ξύλινα έπιπλα και πατώματα θα σας κάνουν να νιώσετε την οικειότητα και τη
ζεστασιά ενός σπιτιού.
ΠΑΡΟΧΕΣ:Τα δωμάτια παρέχουν, αυτόνομο κλιματισμό (ψύξη - θέρμανση), δορυφορική τηλεόραση plasma, ατομικό
ψυγείο, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, σύνδεση Internet WIFI δωρεάν, ατομικό λουτρό με ντουζιέρα υδρομασάζ, πιστολάκι
μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Η άθληση μας δραστηριοποιεί και μας ενώνει, στο ξενοδοχείο μπορείτε να
βρείτε γήπεδα πολλαπλών δραστηριοτήτων, επιτραπέζια τένις, γυμναστήριο εξοπλισμένο με μηχανήματα, δυνατότητα
ενοικίασης ποδηλάτου. Για τους μικρούς μας φίλους στον εσωτερικό κλιματιζόμενο παιδότοπο του ξενοδοχείου ο
άνθρωπος απασχόλησης υποδέχεται τους μικρούς μπόμπιρες καθημερινά. Τα παιδιά κάτω των 4 ετών είναι ευπρόσδεκτα
στο παιδότοπο μαζί με τους γονείς ή τον κηδεμόνα τους. Με ομαδικές και αθλητικές δραστηριότητες, διασκεδαστικά
παιχνίδια, χαρούμενες ζωγραφιές, επιτραπέζια παιχνίδια... τα παιδιά περνούν ευχάριστες και δημιουργικές στιγμές.

Μην λείψει κανείς.

Στα Exclusive Family Kid’s Club
η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ!

Μεγ.Σαββάτου), με τσουρέκια, κόκκινα αυγά,

Στέλλα Κονιτοπούλου!

με την Ορχήστρα της - και τα ξεσηκωτικά νησιώτικά της θα σας κρατήσει παρέα στο Πασχαλινό σας γεύμα,
το μεσημέρι της Κυριακής!

παραλία Τολοφώνος - Ερατεινή

Delphi Beach 4*

Ερατεινή - Ναύπακτος
Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξίδι - Δίστομο - Όσιος Λουκάς
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα - Δελφοί - Delphi Beach
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). Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά)
και συνεχίζουμε για την παραλία Τολοφώνος στην Ερατεινή.
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο DELPHI BEACH 4*. Δείπνο
μπουφέ με απεριόριστα ποτά και παρακολούθηση της
ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: 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 συνεχίζουμε για καφέ στην Ιτέα. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο. Γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Απόγευμα
ξεκούρασης στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ θα
σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και θα μεταβούμε για
την Αναστάσιμη λειτουργία. Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο
με μαγειρίτσα, πολλές λιχουδιές και απεριόριστα ποτά!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιάτικη μέρα - Ναύπακτος
Χριστός Ανέστη! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε
τη Λαμπριάτικη μέρα στους καταπράσινους κήπους του
ξενοδοχείου. Σουβλίζοντας το παραδοσιακό οβελία (καιρού
επιτρέποντος στην παραλία) προσφέρονται ουζάκι και
μεζεδάκια. Το μεσημέρι εορταστικό Πασχαλιάτικο γεύμα
- γλέντι όπως η παράδοση το απαιτεί, διασκέδαση με την
ορχήστρα και απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα κοντινή
βόλτα στην παραθαλάσσια καστροπολιτεία της Ναυπάκτου.

Εδώ ο χρόνος φαίνεται σαν να έχει σταματήσει. Αυτά που
πέρασαν και αυτά που υπάρχουν συμπυκνώνονται σε
πολύχρωμες εικόνες, από τις οποίες το μάτι δεν “ξεκολλά”.
Χρόνος για περίπατο και καφεδάκι και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα
ποτά.
Δευτέρα: Δίστομο - Όσιος Λουκάς - Αθήνα
Πλούσιο 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.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή και ποτά τη Μεγ.
Παρακευή, Πλήρη Διατροφή και ποτά το Μεγ. Σάββατο και την
Κυριακή του Πάσχα στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι με ζωντανή μουσική.
4 μέρες
Δίκλινο θέα κήπο
254
3ο άτομο
219
3ο άτομο ως 12 ετών
95
Μονόκλινο θέα κήπο
330
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5€/ άτομο τη νύχτα (μονόκλινα 10€)
Για οικογένειες με 2 παιδιά έως 12 ετών δυνατότητα διαμονής σε δωμάτια με
ενδιάμεση πόρτα, με έκπτωση - 5% στο δωμάτιο των παιδιών.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πλήρη
διατροφή και ποτά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι με ζωντανή μουσική.
3 μέρες /2 νύχτες* 4 μέρες /3 νύχτες 5 μέρες /4 νύχτες***

Δίκλινο θέα κήπο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών**
Μονόκλινο θέα κήπο

139
110
Δωρεάν
89
190

179
138
Δωρεάν
109
255

225
170
Δωρεάν
135
330

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5€/ άτομο τη νύχτα (μονόκλινα 10€)
* Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
** Διαμονή σε κουκέτα περιορισμένος αριθμός δωματίων.
Για οικογένειες με 2 παιδιά έως 12 ετών δυνατότητα διαμονής σε δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα, με
έκπτωση - 5% στο δωμάτιο των παιδιών.
*** Το ξενοδοχείο δύναται να λειτουργήσει και στις 9/4 με την προϋπόθεση ύπαρξης τουλάχιστον
30 κρατήσεων.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) DELPHI BEACH HOTEL 4* • Ημιδιατροφή από
πλούσια μπουφέ καθημερινά. • Πλήρης διατροφή το Μεγάλο Σάββατο και την Κυριακή του
Πάσχα • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων στο ξενοδοχείο (κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά, νερό) σε απεριόριστη κατανάλωση • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό
γεύμα με γλέντι στη θέση των αντίστοιχων φαγητών της ημέρας • Συμμετοχή στο πλούσιο
Πασχαλινό πρόγραμμα του DELPHI BEACH HOTEL • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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GALINI Wellness Spa & Resort 5*

KAMENA BOYΡΛΑ

Πασχαλινή απόδραση µε ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ!
Για ακόμα μια χρονιά το Galini Wellness Spa and Resort 5* σας ταξιδεύει στις πλούσιες παραδόσεις και έθιμα που διαθέτει το Ελληνικό Πάσχα. Με την αύρα της θάλασσας να σας παρασύρει και την άγρια
ομορφιά του βουνού να σας εμπνέει. Συνοδέψτε μας σε αυτό το ταξίδι και σας υποσχόμαστε αξέχαστες στιγμές χαράς, μουσικής και γεύσης. To Galini Wellness Spa and Resort 5*, μόλις 150 χλμ. από την
Αθήνα, κτισμένο με νεοκλασικό στυλ σε ένα γαλήνιο και καταπράσινο περιβάλλον, υπόσχεται άνεση, φιλοξενία και άψογο service. Αποτελείται από 226 δωμάτια (116 standard με θέα βουνό, 81 standard με θέα
θάλασσα, 3 οικογενειακά δωμάτια με 2 κρεβατοκάμαρες, 11 μεζονέτες, 10 superior με θεά θάλασσα, 4 Executive σουίτες και 1 προεδρική σουίτα). Άψογα εξοπλισμένα και διακοσμημένα με ζεστά και απαλά
χρώματα θα ικανοποιήσουν όλες σας τις απαιτήσεις. Για τη χαλάρωση και ψυχαγωγία σας το ξενοδοχείο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα θαλασσοθεραπείας, το Galini Spa, υπαίθρια πισίνα με ιαματικό
νερό, γήπεδο τένις, γήπεδο 5x5, παιδική χαρά δίπλα στο ξενοδοχείο. Γεύματα και δείπνα προσφέρονται στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. Επίσης, στις εγκαταστάσεις του λειτουργεί ένα γυμναστήριο
πλήρως εξοπλισμένο για την καθημερινή σας άσκηση. Ακόμη διαθέτει τέσσερις αίθουσες συνεδριάσεων, χωρητικότητας από 40 έως 330 άτομα ανά αίθουσα.

Εορταστικό Πασχαλινό Πρόγραµµα
Μ. Παρασκευή:
Γεύμα και Νηστίσιμο δείπνο μπουφέ μετά τον Επιτάφιο
Μ. Σάββατο:
Γεύμα και Εορταστικό δείπνο μπουφέ μετά την Ανάσταση με
συνοδεία ζωντανής μουσικής
Κυριακή Πάσχα:
... Ουζάρισμα στην βεράντα & εορταστικό γεύμα μπουφέ με
παραδοσιακό σουβλιστό οβελία Ζωντανή Μουσική.
Δείπνο μπουφέ
και ακόµα:
• Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής Ιαματικής πισίνας ανά άτομο
καθημερινά. • Καθημερινή παιδική απασχόληση για παιδάκια
άνω των 3 ετών. • Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd
Δωρεάν Wi - Fi στο Lobby του Ξενοδοχείου.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές)με πλήρη διατροφή
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
με ζωντανή μουσική.
3 μέρες / 2 νύχτες
4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο standard θέα κήπο
176
239
Δίκλινο standard θέα θάλασσα
195
262
Δίκλινο superior θέα θάλασσα
232
320
3ο άτομο
110
165
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
90
135
Μονόκλινο standard θέα κήπο
299
399
Μονόκλινο standard θέα θάλ/σα
328
425
• Ελεύθερη χρήση της Εξωτερικής Ιαματικής πισίνας καθημερινά.
• Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για παιδιά άνω των 3ων ετών.
• Επιβάρυνση μεταφοράς με πούλμαν Αθήνα - Mitsis Galini - Αθήνα € 40 το άτομο
Προσφορά: Για κρατήσεις που θα γίνουν έως 1/3,
στις 4 διανυκτερεύσεις η 5η θα είναι δωρεάν.

AVARIS HOTEL 5*

Καρπενήσι
Οι τιμές περιλαμβάνουν:

• Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο σε μπουφέ στην θέση της ημιδιατροφής
• Πρωινό και δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
• Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο σε μπουφέ στην θέση της ημιδιατροφής
• Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα σε μπουφέ στην θέση της
ημιδιατροφής συνοδεία ζωντανής μουσικής
• Παιδική ψυχαγωγία κάθε απόγευμα στο χώρο του Play Room 18.00-23.00
• Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet
• Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου
• Έκπτωση 20% στο χώρο του Fitness Spa (χαμάμ, υδρομασάζ & σάουνα)

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4μέρες/3 νύχτες 5μέρες/4 νύχτες

Δίκλινο Standard
Loft Triple
Δίκλινο Deluxe
Loft Suite
Suite
3ο / 4o άτομο
3ο / 4o άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο Standard

AIOLIDES HOTEL 3* sup

215
245
275
315
385
65
Δωρεάν
325

275
315
355
425
525
85
Δωρεάν
425

Λίμνη Πλαστήρα

To παραδοσιακά πετρόχτιστo ξενοδοχείο «Αιολίδες» βρίσκεται στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα στο παραλίμνιο κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας και έχει θέα τη λίμνη και τα βουνά των Αγράφων.
Στις Αιολίδες θα βρείτε ευρύχωρα δωμάτια πολυτελείας ή studios με αυτόνομη είσοδο και ανατολικό μπαλκόνι. Όλα τα δωμάτια είναι κλιματιζόμενα, με επιλεγμένη επίπλωση, σαλονάκι με πέτρινο
τζάκι, ξύλινη οροφή, τηλεόραση Lcd 32’, χρηματοκιβώτιο, mini bar και στα μπάνια διατίθεται ντουζ με στήλη υδρομασάζ. Το Café Bar Restaurant προσφέρεται για να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό
σας ή το γεύμα σας με θέα τη λίμνη Πλαστήρα. Διασκεδάστε με LIVE EΝΤΕΧΝΗ μουσική κάθε Σάββατο βράδυ και το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα. Διατίθεται δωρεάν WiFi , business center ,
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης, πωλητήριο με αναμνηστικά και είδη δώρων καθώς και escape room εντός του ξενοδοχείου.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα & μια βραδιά
με ζωντανή μουσική 8/4
Δίκλινο Comfort
Δίκλινο Superior
3o άτομο
3ο άτομο έως 4 ετών
Comfort τετράκλινο 30m2*

4 μέρ./ 3 νύχτ.

5 μέρ./ 4 νύχτ.

232
250
75
Δωρεάν
585

279
300
95
Δωρεάν
695

*Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ενεξαρτήτως ηλικίας,
το ένα σε extra bed. σε Sofa Bed.
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Σκυριανά αλογάκια!

Το νησί του μύθου και της παράδοσης
στο πλήρως ανακαινισμένο SKIROS PALACE 4*

Αρχαιολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάϊτς, γύρος του νησιού
& επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά αλογάκια !
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για την Κύμη, επιβίβαση στο Ferryboat και μετάβαση
στη Λιναριά, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου όπου είναι παράδοση πλέον να υποδέχονται τα
πλοία από τον “Κάβο” με το επικό μουσικό αριστούργημα του Richard Strauss “Zarathustra”
(Ζωροάστρης). Χρόνος για γεύμα στις τοπικές ταβέρνες με τα φρέσκα θαλασσινά και μεταφορά
στο πλήρως ανακαινισμένο (2014) SKIROS PALACE 4* στον Πέρα Κάμπο. Νηστίσιμο δείπνο
και παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Χώρα Σκύρου - Μαγαζιά
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί από τη Χώρα, αμφιθεατρικά
χτισμένη, σαν “γαντζωμένη” πάνω στον βράχο του Θησέα. Εκεί θα περιηγηθούμε πεζοί
στα παραδοσιακά πλακόστρωτα δρομάκια και την πλατεία Μπρούκ, θα επισκεφθούμε το
Αρχαιολογικό και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάϊτς. Κατόπιν θα κατηφορίσουμε
στον οικισμό Μαγαζιά με τη φημισμένη αμμουδερή παραλία όπου χρόνος για γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας
και θα μεταβούμε για την παρακολούθηση της Ακολουθίας της Ανάστασης του Θεανθρώπου.
Αναστάσιμο, εορταστικό δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα.
Κυριακή του Πάσχα: Λαμπριάτικη Μέρα & Χώρα
Χριστός Ανέστη! Γιορτινό μπουφέ πρόγευμα. Απολαύστε Πασχαλινές στιγμές ξεκούρασης
στους κήπους του ξενοδοχείου μας, ελάτε στο παραδοσιακό σούβλισμα του οβελία, ενώ
θα προσφέρονται μεζεδάκια και ουζάκι γύρω από την πισίνα. Ακολουθεί το εορταστικό
Πασχαλινό γεύμα με πρωταγωνιστή τον οβελία που συνοδεύεται από πολλές πασχαλινές
λιχουδιές. Αργά το απόγευμα, βόλτα στη φωταγωγημένη Χώρα με την εντελώς διαφορετική,
ρομαντική ατμόσφαιρα του δειλινού.
Δευτέρα: Γύρος στο νησί - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στο βόρειο τμήμα του νησιού, το χαμένο μέσα στα
πυκνά πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Υπέροχο τοπίο που συνδυάζεται με
τα παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια και τις πανέμορφες παραλίες με τα τυρκουάζ νερά. Στη
διαδρομή μας θα συναντήσουμε την Ατσίτσα με τους πολλούς γραφικούς κολπίσκους και το
υπέροχο Πεύκο. Από τις κορυφαίες στιγμές του οδοιπορικού μας η επίσκεψη σε φάρμα με
σκυριανά αλογάκια, με τα αναλλοίωτα εδώ και αιώνες χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν
από τα άλλα “πόνυ” και τα κάνουν από τις σπάνιες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον κόσμο!
Από τη Λιναριά θα επιβιβαστούμε στο ferry που θα μας μεταφέρει στην Κύμη και από εκεί
οδικώς επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες

ΔΩΡΟ

SKIROS PALACE!!!
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
Όλα τα ποτά
ΔΩΡΟ τα ποτά (μη εμφιαλωμένα) στη διάρκεια των φαγητών σε
(μη εμφιαλωμένα)
απεριόριστη κατανάλωση (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)
στη διάρκεια των
Δίκλινο
272
φαγητών σε απεριόριστη
3o άτομο
180
κατανάλωση(κρασί,
3ο άτομο ως 12 ετών
135
μπύρα, αναψυκτικά).
Μονόκλινο
345
Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη οικονομικής θέσης • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ως πρόγραμμα • Διαμονή στο ανακαινισμένο SKIROS PALACE 4* στον
Πέρα Κάμπο • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και
το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/
Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΙΚΑΡΙΑ

Πασχαλιά στο νησί της ευζωίας!
στο CAVOS

BAY HOTEL στον Αρμενιστή

Όλοι οι επιβάτες μας για Ικαρία με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
Μεγ.Παρασκευή: Αθήνα (πτήση) - Ικαρία - Θέρμα Αρμενιστής - Νας
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ικαρία.
Οι επισκέψεις μας αρχίζουν από τα Θέρμα, τη βασική
λουτρόπολη της Ικαρίας με τις κυριότερες ιαματικές
πηγές του νησιού. Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο που
βρίσκεται πάνω στην παραλία του οικισμού. Χρόνος
για γεύμα και κατευθυνόμαστε προς τον γραφικό
Αρμενιστή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CAVOS
BAY. Απόγευμα ελεύθερο για να περίπατο στο χωριό.
Αργότερα, μετάβαση στο διπλανό παραθαλάσσιο
χωριό Νας, σε ειδυλλιακή τοποθεσία με μαγευτική
του θέα προς το φαράγγι της Χάλαρης και το γραφικό
ορμίσκο, όπου διακρίνονται τα ερείπια του αρχαίου
ναού της Ταυροπόλου Αρτέμιδος και η προκυμαία
όπου βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι. Θα έχουμε το
νηστίσιμο δείπνο μας, απολαμβάνοντας το ωραιότερο
ηλιοβασίλεμα του νησιού και θα επιστρέψουμε στον
Αρμενιστή για την ακολουθία του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Εύδηλος - Κάμπος - Ι.Μ. Οσίας
Θεοκτίστης - Χριστός Ραχών - Οινοποιείο Αφιανέ
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για τον Εύδηλο το δεύτερο
λιμάνι της Ικαρίας που διατηρεί την παραδοσιακή του
φυσιογνωμία με πολλά καλοδιατηρημένα νεοκλασικά
αρχοντικά. Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο αρχαιολογικό
μουσείο του Κάμπου (έξοδα ατομικά). Αργότερα θα
επισκεφτούμε το παμπάλαιο Μοναστήρι της Οσίας
Θεοκτίστης από τη Λέσβο. Στο εσωτερικό του ναού, θα
δούμε αξιόλογες τοιχογραφίες με απεικονίσεις της Αγίας
Γραφής και δίπλα από το ναό τη μικρή σπηλιά μέσα
στην οποία είναι χτισμένο το βυζαντινό παρεκκλήσι της
μονής, η περίφημη “Θεοσκέπαστη”. Πρόκειται για μια
πολύ εντυπωσιακή μικρή εκκλησία η οποία βρίσκεται

κάτω από έναν πελώριο βράχο που μοιάζει με μανιτάρι.
Επιστροφή για ξεκούραση. Νωρίς το απόγευμα θα
μεταβούμε στο κοντινό φημισμένο κεφαλοχώρι Χριστός
Ραχών, γνωστό για τα χαλαρά του ωράρια. Επίσκεψη
στο παραδοσιακό οινοποιείο του Αφιανέ για γευστική
δοκιμή των περίφημων κρασιών του και αργότερα
θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία.
Ακολουθεί Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή
μαγειρίτσα και πολλές λιχουδιές.
Κυριακή Πάσχα: Άγιο Πάσχα στην Ικαρία
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και
χρόνος για να χαρείτε την υπέροχη εξοχική ατμόσφαιρα
του ξενοδοχείου μας. Νωρίς το μεσημέρι θα μεταβούμε
σε κοντινή εκκλησία για τα Αντίλαμπρα και μετά σε
επιλεγμένη ταβέρνα για το Πασχαλινό μας τραπέζι
με πολλά τοπικά εδέσματα, αρνί σούβλας, ζωντανή
μουσική, γλέντι, χορό! Για το βράδυ, σας προτείνουμε
(προαιρετικά) συμμετοχή στο τοπικό έθιμο των
“μνημόσυνων”.
Δευτέρα: Αγ.Κήρυκος - πτήση για Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για τον Άγιο
Κήρυκο, την πρωτεύουσα του νησιού. Χρόνος για καφέ
και περίπατος στα λιθόστρωτα δρομάκια της παλιάς
πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούμε και θα θαυμάσουμε
την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην
κεντρική πλατεία με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1820/30
που την έκτισαν ναυτικοί του νησιού, το γυμνάσιο στο
νεοκλασικό κτίριο σε σχέδια του Βέλγου αρχιτέκτονα
Ντυμπρέ, την Μητρόπολη του Αγίου Κηρύκου. Στον
μώλο του λιμανιού δεσπόζει η Ικαριάδα, το επιβλητικό
γλυπτό από μέταλλο που υπενθυμίζει τη σχέση του
νησιού με το μύθο του Ίκαρου. Συνεχίζουμε για το
αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με αεροπλάνο με ημιδιατροφή*, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο και το Πασχαλινό Γεύμα.
Τα γεύματα/ δείπνα δίνονται σε τοπικά επιλεγμένα εστιατόρια.
Δίκλινο Θέα Κήπο *
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο Θέα Θάλασσα **
Μονόκλινο Θέα Κήπο
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

Πτήσεις ΜΕ SKY EXPRESS
6/4 Αθήνα - Ικαρία 12:20 - 13:15
9/4 Ικαρία - Αθήνα 13:45 - 14:40

345
358
298
385
410

*Μόνο για δίκλινη χρήση. - ** Μεταφέρει όλο το δωμάτιο σε Studio Θέα Θάλασσα. - Φόροι Αεροδρομίου 56 €
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS με δικαίωμα
ανά επιβάτη μίας χειραποσκευής μέχρι 8 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά • Διαμονή στο ξενοδοχείο CAVOS BAY
HOTEL 2* superior στον Αρμενιστή • Mπουφέ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ένα κύριο φαγητό σε εστιατόρια καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα είναι στη θέση της ημιδιατροφής της αντίστοιχης μέρας •
Εκδρομές, μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Γευστική εμπειρία κρασιών στο οινοποιείο Αφιανέ • Αρχηγός
- Συνοδός • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΡΟΔΙΤΙΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΕΘΙΜΑ

Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα
σε πόρτα και τραγουδούν τον "Λάζαρο", συγκεντρώνοντας
χρήματα και αυγά για τους ιερείς. Παλιότερα, αυτή την
ημέρα, κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να
εργαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν θα μαραινόταν.
Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το
άναμμα των φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο
των κουλουριών. Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια
οι νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, «τα
Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα
του Λαζάρου που ήταν τυλιγμένο στο σάβανο. Την Μεγάλη
Πέμπτη στην Παστίδα, νέοι ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες
θα βρίσκονται κάτω από τον σταυρό του Κυρίου ενώ την
Μεγάλη Παρασκευή εκτός από τους Ρωμαίους στην πορεία
προς το Κοιμητήριο, θα συνοδεύουν και μικρά κορίτσια,

μυροφόρες, τον Επιτάφιο και θα τον ραίνουν με ροδοπέταλα.
Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, παρέες παιδιών γυρίζουν
σε όλες τις γειτονιές, τραγουδούν και κρατώντας πανέρια,
συγκεντρώνουν διάφορα λουλούδια για το στολισμό του
Επιταφίου, που θα γίνει αργά τις πρωινές ώρες μετά την
τέλεση της Σταύρωσης. Επίσης, μετά την Σταύρωση θα
μείνουν στον Ναό γυναίκες, οι οποίες θα ψάλλουν τα
παραδοσιακά Μοιρολόγια. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ,
ανάβει ο καλαφουνός. Είναι μεγάλη φωτιά και συμβολίζει
το κάψιμο του Ιούδα. Σύμφωνα με το έθιμο ο καλαφουνός
πρέπει να παραμείνει αναμμένος έως την Κυριακή του
Πάσχα. Την ημέρα αυτή βάφουν τα αυγά οι νοικοκυρές. Την
Μεγάλη Παρασκευή τα παιδιά μαζεύονται όλα μαζί, περνάνε
από διάφορα μοναστήρια και προσκυνούν. Επίσης την ίδια
μέρα είναι συγκλονιστική η αναπαράσταση των παθών του

MEDITERRANEAN HOTEL 4* SUP.

ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

Κυριακή του Πάσχα
Πασχαλινό γλέντι

στο Mediterranean Hotel
με τον Αντώνη Σιγανό και

την ορχήστρα του.
Πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα
και πολλές εκπλήξεις!
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Το Mediterranean Hotel βρίσκεται
στην πόλη της Ρόδου σε προνομιακή
τοποθεσία, μπροστά από την αμμώδη
παραλία, πάρα πολύ κοντά στο
Ενυδρείο και το Καζίνο, σε μικρή
απόσταση από την μεσαιωνική πόλη
της Ρόδου και το Κάστρο των Ιπποτών.
Το ξενοδοχείο αποτελείται από 241
δωμάτια και σουίτες, όλα εξοπλισμένα
με Wi-Fi, internet υψηλής ταχύτητας,
θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ,
κλιματισμό και δορυφορική τηλεόραση.
Το πρωϊνό σερβίρεται στο εστιατόριο
Thalassa. Επιλεγμένα ελληνικά και
διεθνή πιάτα σερβίρονται στο εστιατόριο
όλο το 24ωρο. Το Mediterranean Cafe
σερβίρει καφέ, ποτά και ελαφρά σνακ
όλη την ημέρα. Ακόμα, οι επισκέπτες
μπορούν να χαλαρώσουν γύρω από
την πισίνα, καθώς και στην αίθουσα με
τηλεόραση και βίντεο.

Κυρίου, στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στην Παλιά
Πόλη, με τον Ιησού Χριστό να βρίσκεται πάνω στον σταυρό
και στα πόδια του να είναι η Παναγία, η Μαρία η Μαγδαληνή
και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όπως κάθε χρόνο βέβαια, στις
καμάρες της διαδρομής από τον Άγιο Φανούριο έως την πύλη
του Αγίου Ιωάννη οι εκατοντάδες πιστοί που επισκέπτονται
την εκκλησία, μπορούν να διακρίνουν την αναπαράσταση
του Γολγοθά. Το Μεγάλο Σάββατο, παλικάρια κουβαλούν
ξύλα από το δάσος και ανάβουν φωτιά έξω από την εκκλησία.
Στη φωτιά μικροί και μεγάλοι πετάνε το Μάρτη, ρίχνοντας
τον στην φωτιά - κουτσούροι - κάνουνε μια ευχή. Μετά την
Ανάσταση, μαζεύονται στα σπίτια για να φάνε βραστό
κεφάλι κατσικιού και μαγειρίτσα. Την Κυριακή του Πάσχα
τρώνε το παραδοσιακό φαγητό του Πάσχα, το Λαμπριάτη.

Mitsis Grand Hotel 5* LUX

ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ

Το Mitsis Grand Hotel πλήρως ανακαινισμένο, βρίσκεται στην καρδιά της Ρόδου κοντά στο ενυδρείο
και το καζίνο και μόλις 20 λεπτά με τα πόδια από την μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Είναι ένα πολυτελές
κτίριο 5 ορόφων σχεδιασμένο σε ιταλικό στιλ. Διαθέτει 402 δωμάτια τα περισσότερα με θέα στη
θάλασσα, μεταξύ των οποίων 5 σουίτες που ξεχωρίζουν για την ευρυχωρία, την υψηλή τους αισθητική
και την κομψή διακόσμηση. Όλα πάντως είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, ευρύχωρο μπάνιο με
μπανιέρα, δορυφορική τηλεόραση με διεθνή κανάλια, ασύρματο internet, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο,
παροχές για παρασκευή τσαγιού και καφέ, δάπεδο με μοκέτα. Το Mitsis Grand Hotel προσφέρει στα έξι
εστιατόρια του μια ποικιλία gourmet εμπειριών και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους, κινέζικο,
ιταλικό, μεξικάνικο, εξαιρετική κουζίνα σε μπουφέ. Όλα συμπεριλαμβάνονται στο all inclusive
(πάντα με προκράτηση τραπεζιού, εκτός του κεντρικού εστιατορίου). Στις παρεχόμενες υπηρεσίες
του, το ξενοδοχείο περιλαμβάνει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο με εσωτερική πισίνα, δύο
εξωτερικές πισίνες, φωτιζόμενο γήπεδο τένις, καθώς και επιλογή από αθλητικές δραστηριότητες για
ενηλίκους και παιδιά.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εισιτήρια, μεταφορές, εκδρομές) με All Inclusive
καθημερινά, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
Δίκλινο θέα Κήπο
3ο άτομο θέα Κήπο
Δίκλινο θέα Θάλασσα
3ο άτομο θέα Θάλασσα
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο θέα Κήπο

4 μέρες/ 3 νύχτες
165
125
185
135
65
65
209

5 μέρες/ 4 νύχτες
211
158
235
170
80
80
270

...Ανάσταση στο νησί των Ιπποτών ΡΟΔΟΣ

Mitsis Grand Hotel 5* LUX

MEDITERRANEAN HOTEL 4* SUP.

Η Ρόδος προσφέρει στους επισκέπτες της ένα ταξίδι στο παρελθόν, διασκέδαση μέχρι το πρωί &
κοσμοπολίτικα θέρετρα. Είναι ένας τόπος των αντιθέσεων. Ανακαλύψτε την!

Μεγ.Πέμπτη: Αθήνα - Ρόδος - Η πόλη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη και
μετάβαση για γνωριμία με τα αξιοθέατα στη μεσαιωνική πόλη της
Ρόδου αρχίζοντας από το λόφο του Μόντε Σμίθ με την πανοραμική
θέα. Περίπατος στα δρομάκια, το παλιό λιμάνι και το Κάστρο των
Ιπποτών. Αργότερα, μεταφορά και εγκατάσταση στο πολυτελές
MEDITERRANEAN HOTEL 4* sup ή στο GRAND HOTEL 5* Lux
και τα δύο στην πόλη της Ρόδου. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με
νηστίσιμα και μη.
Μεγ.Παρασκευή: Πεταλούδες - Κάμειρος - Φιλέρημος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στις πανέμορφες δυτικές
ακτές του νησιού. Αρχίζουμε με τον συγκλονιστικό βιότοπο των
Πεταλούδων (έξοδα ατομικά). Περίπατος δίπλα σε λιμνούλες με
νούφαρα, σκιερά μονοπάτια, ξύλινα γεφυράκια, κελαριστά ρυάκια
αλλά και μικρούς καταρράκτες. Αμέτρητα δέντρα, πλατάνια, σχίνα,
κουμαριές, μυρτιές, κισσοί κ.α. συνθέτουν μια τροπική μαγεία
προσφέροντας δροσιά, υγρασία και τροφή στις πορτοκαλοκόκκινες
νυχτοπεταλούδες. Συνεχίζουμε για την αρχαία Κάμειρο (έξοδα
ατομικά), μία από τις 3 Δωρικές πόλεις του νησιού με μακραίωνη
ιστορία. Επιστρέφοντας, επίσκεψη στην παραδοσιακή Φιλέρημο με
τα πλουμιστά παγώνια έξω από το ναό της Παναγίας του 14ου αι.
και τον δρόμο του Γολγοθά που καταλήγει στον τεράστιο σταυρό με
την μαγευτική θέα! Το βράδυ δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα και μη και
παρακολούθηση του Επιταφίου.
Μεγ.Σάββατο: Πόλη Ρόδου & ταξίδι στην ιστορία 9 διαστάσεων!
(6ήμερο πρόγραμμα μόνο)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στην πόλη και
την αγορά της Ρόδου. Μεταφορά το πρωί και επιστροφή αργά το
μεσημέρι. Κορυφαία στιγμή θα είναι η επίσκεψη μας στο ιστορικό
κτίριο του παλιού σινεμά “St. George” στην οδό 25ης Μαρτίου, που
αποτέλεσε τον πρώτο κινηματογράφο στη Ρόδο, που κατασκεύασαν
οι Ιταλοί το 1927. Εκεί θα παρακολουθήσουμε (προσφορά μας) την
διαδραστική ταινία υψηλής τεχνολογίας 9 διαστάσεων ‘O Θρόνος
του Ήλιου” σε αφήγηση Γρηγόρη Βαλτινού (στην Ελληνική έκδοση).
Αφού δέσουμε τις ζώνες μας και φορέσουμε τα ειδικά 3D γυαλιά,
θα μεταφερθούμε σε ένα σχεδόν ρεαλιστικό περιβάλλον μιας άλλης
εποχής, ακολουθώντας το Άρμα του Θεού Ήλιου! Αρχαίοι θεοί, το
άγαλμα του Κολοσσού, Ιππότες, Οθωμανοί κατακτητές, σεισμοί,
μάχες, καταστροφές, αρχαίες πόλεις και επιβλητικά μεσαιωνικά
κτίρια, ζωντανεύουν ξανά μπροστά στα μάτια μας με έναν τρόπο
που συγκλονίζει! Το βράδυ θα μεταβούμε για την Ανάσταση και
ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα,
κόκκινα αυγά και πλούσιο Ροδίτικο μενού.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στη Ρόδο & βόλτα στην πόλη
Χρόνια Πολλά! Ξυπνήστε αργά και απολαύστε το πλούσιο γιορτινό
πρόγευμα, τις αναβαθμισμένες ανέσεις των ξενοδοχείων, τις
πισίνες τους, τα προμεσημβρινά μεζεδάκια συνοδευμένα με ουζάκι,
τους πλούσιους πασχαλινούς μεζέδες με αρνιά, παραδοσιακές
λιχουδιές. Γλέντι με ορχήστρα (μόνο στο Mediterranean). Για το

απόγευμα, σας προτείνουμε έναν ρομαντικό περίπατο (πεζή) στην
μεσαιωνική πόλη της Ρόδου εντός του κάστρου. Θα σας μείνει
αξέχαστη!
Δευτέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη & τον Πανορμίτη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ολοήμερη κρουαζιέρα (10.0018.00), από το λιμάνι της Ρόδου στην πανέμορφη Σύμη με τα
χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τις ατέλειωτες σκάλες που γεμίζουν
τα κενά μεταξύ τους. Η Σύμη έχει παραμείνει άθικτη στο χρόνο,
κρατώντας φυσική ομορφιά σε πρότυπο δωδεκανησιακό στυλ.
Κρυστάλλινη θάλασσα, φρέσκο ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων
που σκλαβώνει τον επισκέπτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούμε
επίσης την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη,
την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Το
μοναστήρι “γεμίζει” το φυσικό λιμανάκι με το επιβλητικό καμπαναριό
και τα αμέτρητα κελιά. Επιστροφή το απόγευμα στη Ρόδο. Μπουφέ
δείπνο.
Τρίτη: Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος - Καλλιθέα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στις υπέροχες
Ανατολικές ακτές του νησιού. Όμορφη διαδρομή μέσω Φαληρακίου
μέχρι τη νέα Μονή της Παναγίας της Τσαμπίκας (επίσκεψη).
Συνεχίζουμε για την Αιγαιοπελαγίτικη Λίνδο με τα ολόλευκα
σπιτάκια, τα γραφικά πλακόστρωτα, τα τρεχούμενα νερά και την
Ακρόπολη (έξοδα ατομικά) να δεσπόζει ψηλά πάνω στον βράχο.
Τελευταίος μας σταθμός οι εντυπωσιακά ανακαινισμένες Θέρμες
της Καλλιθέας (έξοδα ατομικά) όπου και χρόνος για καφέ. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο. Πτήση για Αθήνα με εικόνες και αναμνήσεις
μοναδικές από την Πασχαλιά στη Ρόδο!
Συνοπτικό πρόγραμμα 5ήμερης εκδρομής (5-9/4)
Μεγ. Πέμπτη: Αθήνα - Ρόδος - Η πόλη.
Μεγ. Παρασκευή: Πεταλούδες - Κάμειρος - Φιλέρημος
Μεγ. Σάββατο: Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος - Καλλιθέα
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στη Ρόδο & βόλτα στην πόλη.
Δευτέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη & τον Πανορμίτη
πτήση για Αθήνα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 5ήμερης εκδρομής (6-10/4)
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ρόδος - Η πόλη.
Μεγ. Σάββατο: Πεταλούδες - Κάμειρος - Φιλέρημος
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στη Ρόδο & βόλτα στην πόλη.
Δευτέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη & τον Πανορμίτη
Τρίτη: Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος - Καλλιθέα - πτήση για Αθήνα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής (6-9/4)
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Ρόδος - Η πόλη.
Μεγ. Σάββατο: Πεταλούδες - Κάμειρος - Φιλέρημος
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλιά στη Ρόδο & βόλτα στην πόλη.
Δευτέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη & τον Πανορμίτη
πτήση για Αθήνα.

OLYMPIC AIR 4 μέρες:
OLYMPIC AIR 5 μέρες:
6/4: Αθήνα-Ρόδος 08:35 - 09:35 6/4: Αθήνα-Ρόδος 08:35 - 09:35
9/4: Ρόδος-Αθήνα 21:00 - 22:00 10/4: Ρόδος-Αθήνα 21:00 - 22:00
OLYMPIC AIR 5 μέρες:
OLYMPIC AIR 6 μέρες:
5/4: Αθήνα-Ρόδος 08:35 - 09:35 5/4: Αθήνα-Ρόδος 08:35 - 09:35
9/4: Ρόδος-Αθήνα 21:00 - 22:00 10/4: Ρόδος-Αθήνα 21:00 - 22:00
Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή καθημερινά,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνοκαι
το Πασχαλινό γεύμα.
MEDITERRANEAN
4 μέρες 5 μέρες 5 μέρες 6 μέρες
HOTEL RHODES 4*
6 - 9/4 5 - 9/4 6 - 10/4 5 - 10/4
Δίκλινο θέα κήπο
310
360
370
418
Δίκλινο πλευρική θέα θάλ. 316
368
378
428
Δίκλινο θέα θάλασσα
340
400
410
468
3ο άτομο
275
316
325
360
3ο άτομο έως 12 ετών
252
284
292
320
Μονόκλινο θέα κήπο
373
438
450
520

Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς με All Inclusive εντός του
ξενοδοχείου καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
GRAND HOTEL
4 μέρες 5 μέρες 5 μέρες 6 μέρες
RHODES 5*
6 - 9/4 5 - 9/4 6 - 10/4 5 - 10/4
Δίκλινο θέα Κήπο
334
394
404
465
3ο άτομο θέα Κήπο
292
338
348
395
Δίκλινο θέα Θάλασσα
345
409
419
485
3ο άτομο θέα Θάλασσα
299
349
359
410
3ο άτομο έως 12 ετών
220
250
260
285
4ο άτομο έως 12 ετών
220
250
260
285
Μονόκλινο θέα Κήπο
375
446
456
530
Φόροι αεροδρομίου € 78
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρόδος - Αθήνα οικονομικής
θέσης με OLYMPIC AIR • Μεταφορές - εκδρομές ως πρόγραμμα με τοπικό
κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου για την κρουαζιέρα στην Σύμη και
τον Πανορμίτη • Διαμονή στο πολυτελές MEDITERRANEAN HOTEL 4* sup
ή στο GRAND HOTEL 5* Lux και τα δύο στην πόλη της Ρόδου. • Μπουφέ
πρωινό και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο
δείπνο το Μεγάλο Σάββατο και το Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα
στη θέση των αντίστοιχων φαγητών της ημέρας • Προμεσημβρινά μεζεδάκια
και γλέντι με ορχήστρα την Κυριακή του Πάσχα (μόνο για το Mediterranean).
All inclusive (υπερπλήρης διατροφή με απεριόριστα ποτά) μόνο στο GRAND
HOTEL σε καθημερινή βάση στα προβλεπόμενα τμήματα του ξενοδοχείου
(αρχίζει με γεύμα και τελειώνει με πρωϊνό) • Αρχηγός /Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Πασχαλιά στη MYKONO

Παραδοθείτε στη μαγεία της Χώρας της Μυκόνου!

με διαμονή στο MERSINA EXCLUSIVE στη Νάουσα

στα 2 υπέροχα ξενοδοχεία
που προτείνουμε για την περίοδο του Πάσχα

Το Πάσχα όσα συμβαίνουν στην Πάρο είναι μοναδικά, ικανά να προσφέρουν εμπειρίες ζωής
σε όποιον βρεθεί στο νησί. Στο τρίτο σε μέγεθος νησί των Κυκλάδων, αναβιώνουν παραδοσιακά
έθιμα, οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που υπάρχουν στο νησί, έχουν την τιμητική τους κατά τη
διάρκεια του Πάσχα. Στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Πάρου
η ατμόσφαιρα είναι κατανυκτική. Τηn Μεγάλη Παρασκευή το μοναδικό έθιμο της αναπαράστασης
των Παθών του Κυρίου, κατά την περιφορά του Επιταφίου στην Παροικιά, τη Νάουσα αλλά και
στα ορεινά χωριά της Πάρου αποτελεί πολύ σημαντικό γεγονός για το νησί. Ένα έθιμο που
εμπνεύστηκε η δασκάλα Βασιλεία Καφούρου - Ασωνίτη και συνεχίζεται με άσβεστο πάθος από
το 1924 μέχρι και σήμερα.
Μεγ.Παρασκευή: Πειραιάς - Πάρος - Μάρπησσα
Συγκέντρωση το πρωί στον Πειραιά και απόπλους για Πάρο 07.30. Άφιξη μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο MERSINA EXCLUSIVE στη Νάουσα. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση και το βράδυ
21:00 μεταφορά στην γραφική Μάρπησσα για τον μοναδικό επιτάφιο και την Αναπαράσταση των Παθών.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ.
Μεγ.Σάββατο: Πάρος - Γύρος Νησιού
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Ξεκινάμε με το ορεινό χωριό Λεύκες και συνεχίζουμε στην όμορφη Παροικιά
για προσκύνημα στην Εκατονταπυλιανή. Αργότερα θα μεταφερθούμε στο ήρεμο ψαροχώρι Αλυκή με τις
υπέροχες παραλίες, ενώ τελευταίος σταθμός της εκδρομής μας θα είναι το πίσω Λιβάδι. Το βράδυ, θα
σας προσφέρουμε λαμπάδα και θα μεταβούμε με τα πόδια για την Ανάσταση στην γραφικότατη Νάουσα.
Ακολουθεί πλούσιο δείπνο σε τοπική ταβέρνα με παραδοσιακή μαγειρίτσα και πολλά άλλα εδέσματα.
Κυριακή Πάσχα: Νησιώτικο Γλέντι
Γιορτινό πρόγευμα μπουφέ αργά το πρωί και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι εορταστικό γεύμα σε τοπική
ταβέρνα , με κατσικάκι σούβλας, και πολλά άλλα εδέσματα. Το απόγευμα για όσους επιθυμούν μετάβαση
στο κέντρο της Νάουσας για το τοπικό πανηγύρι, γιορτή με έθιμα μοναδικά.
Δευτέρα Πάσχα: Πάρος - Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο και παραδοσιακά ψώνια. Αργότερα μεταφορά στο
λιμάνι και απόπλους για τον Πειραιά. Άφιξη το βράδυ με αναμνήσεις αλησμόνητες.

Olia Ηotel 3* στη Μύκονο
Απέχει 18 λεπτά με τα πόδια από την παραλία και 200μ. από το λιμάνι του Τρούλου στη Μύκονο.
Τα κλιματιζόμενα δωμάτιά με βεράντα ή μπαλκόνι, έχουν θέα στον κήπο ή το Αιγαίο. Με δορυφορική
τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, μπάνιο και στεγνωτήρα μαλλιών. Με 24ωρη ρεσεψιόν, εξωτερική
πισίνα, σνακ μπαρ, ηλιόλουστη βεράντα, γωνιά internet με Wi-Fi και δωρεάν ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.
Εστιατόρια, μπαρ και καφέ στο πολυσύχναστο κέντρο της Χώρας, μόλις1,5χλμ. από το Olia.
Villa Pinelopi στη Μύκονο
Ένας μυστικός κήπος στη Μύκονο! Ακριβώς στο κέντρο της πολύβουης Χώρας, το Villa Pinelopi είναι
μια ήσυχη όαση, ένα συγκρότημα ενοικιαζομένων δωματίων και στούντιο, περιτριγυρισμένο από έναν
δροσερό κήπο. Χτισμένο στις γραμμές της παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, διαθέτει 4
δίκλινα δωμάτια και 7 studios για 2 ή 3 άτομα, όλα πλήρως εξοπλισμένα με A/C, ψυγείο, βραστήρα,
στεγνωτήρα μαλλιών και σίδερο ρούχων, ενώ τα studios παρέχουν ακόμα μια πλήρως εξοπλισμένη
κουζίνα.
Όλοι οι χώροι προσφέρουν ελέυθερη WIFI πρόσβαση το internet. Η διακόσμηση είναι λιτή, με
χρωματιστές λεπτομέρειες ελληνικής παραδοσιακής τέχνης.

Olia Hotel

Τιμή κατ άτομο χωρίς εκδρομές και εισιτήρια
πλοίου, διαμονή με πρωινό καθημερινά,
Πασχαλινό γεύμα και μεταφορές λιμάνι
Μυκόνου - ξενοδοχείο - λιμάνι Μυκόνου
κατά την άφιξη και αναχώρηση.
OLIA HOTEL
4 μέρες / 3 νύχτες

Δίκλινο Standard
145
3ο άτομο Standard
130
Δίκλινο Superior
165
3ο άτομο Superior
150
3ο άτομο ως 4 ετών
Δωρεάν
3ο άτομο 5 ως 11 ετών
105
Μονόκλινο Standard
225
Μονόκλινο Superior
260
Eνδεικτικά Κόστη μετάβασης στη Μύκονο με πλοίο*:

Villa Pinelopi

Τιμή κατ άτομο χωρίς εκδρομές και εισιτήρια
πλοίου, διαμονή με πρωινό καθημερινά στο
ξενοδοχείο FRESH και μεταφορές
λιμάνι Μυκόνου - ξενοδοχείο - λιμάνι Μυκόνου
κατά την άφιξη και αναχώρηση.
VILLA PINELOPI

4 μέρες / 3 νύχτες

Δίκλινο Standard
3ο άτομο
3ο άτομο ως 4 ετών

115
100
Δωρεάν

3ο άτομο 5 ως 11 ετών

75

Μονόκλινο Standard

195

Aπό Πειραιά μετ’ επιστροφής με συμβατικό πλοίο σε οικονομική θέση (Blue Star Ferries κα):
Τιμή ανά ενήλικα € 73,παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ και παιδί 5-10 ετών € 36 περίπου.
Aπό Ραφήνα μετ’ επιστροφής με συμβατικό πλοίο σε οικονομική θέση (Golden Star Ferries/ Fast Ferries κα):
Τιμή ανά ενήλικα € 60, παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ και παιδί 5-10 ετών € 30 περίπου.
*Για περισσότερα δρομολόγια , ώρες αναχωρήσεων και τελικές τιμές επικοινωνήστε μαζί μας.
82

Πασχαλιά στην Πάρο

blue star 6/4 Πειραιάς - Πάρος 07:25 - 11:25 / 9/4 Πάρος - Πειραιάς 19:15 - 23:15
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Blue Star από Πειραιά με πρωινό
καθημερινά, το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
σε τοπικό εστιατόριο.
Για κρατήσεις
Για κρατήσεις
ως 10/3
από 12/3
4 μέρες

Δίκλινο Superior GV
Δίκλινο Superior SV
3o άτομο σε Superior GV
3o άτομο 0 έως 5 ετών
3ο άτομο 6 έως 12 ετών
Μονόκλινο Superior GV
Family Suite GV 1χώρου*

309
329
279
Δωρεάν
164
369
1040

331
352
299
Δωρεάν
176
395
1113

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Πάρος - Πειραιάς με το BLUE STAR
FERRIES σε αριθμημένες θέσεις • Μεταφορές, εκδρομές με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο ξενοδοχείο MERSINA EXCLUSIVE στη Νάουσα • Μπουφέ πρωινό καθημερινά • Το
Αναστάσιμο δείπνο το Μεγ.Σάββατο και το Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο (2 συνολικά
φαγητά) • Καλάθι με κόκκινα αυγά , 1 φιάλη νερό & τοπικό γλυκό καλωσορίσματος στο δωμάτιο
• Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75
ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.

στην όμορφη ΣΥΡΟ

ΤΗΝΟΣ...το νησί με τις άγνωστες ομορφιές

Στη πρωτεύουσα των Κυκλάδων, το Πάσχα έχει ένα απόλυτα ξεχωριστό χρώμα. Από την Άνω
Σύρο μέχρι τη παραλία όλο το νησί ντυμένο με τα Ανοιξιάτικα στολίδια του υμνεί τις Άγιες Μέρες
με το δικό του τρόπο. Ορθόδοξοι και Καθολικοί συμμετέχουν στην Εβδομάδα των Παθών μέχρι
τη κορύφωση της Ανάστασης.

DOLPHIN BAY 4* Γαλησσάς

Στην παραλία του Γαλησσά, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε δύο επίπεδα που συνδέονται με την Υποδοχή
με ασανσέρ μέσα στο βράχο για κάθε επίπεδο. Διαθέτει 141 πολυτελή δωμάτια, τα 45 με απ’ ευθείας
θέα στη θάλασσα και τα υπόλοιπα με θέα στο χωριό, όλα με AC, T.V., ψυγείο, σεσουάρ, τηλέφωνο,
και λοιπές ανέσεις της κατηγορίας του. Εστιατόριο με ποικιλία γεύσεων, μπαρ, ντίσκο, σαλόνι με
νησιώτικη επίπλωση, ταβέρνα, πισίνα για μικρούς και μεγάλους, μίνι μάρκετ.
Συνοπτικό πρόγραμμα
Μεγ.Παρασκευή: Πειραιάς - Σύρος. Εγκατάσταση στο Dolphin Bay. Δείπνο. Μεταφορά για τον
Επιτάφιο στην Ερμούπολη.
Μεγ.Σάββατο: Σύρος - Γύρος νησιού. Μεταφορά για την Ανάσταση στη Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία).
Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Ψήσιμο οβελία - Πασχαλινό γλέντι
Δευτέρα: Ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι. Απόπλους για Πειραιά. Δείπνο για τους
διαμένοντες.
Τρίτη: Ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι. Απόπλους για Πειραιά.

Εορταστικά Πασχαλινά εδέσματα

Κόκκινα αυγά, μαγειρίτσα, κοκκορέτσι, παραδοσιακό οβελία κλπ. Ελληνικοί χοροί και ουζάκι γύρω από τη
πισίνα Κυριακή το πρωί. Γλέντι από μουσικό συγκρότημα το μεσημέρι του Πάσχα. Παρακολούθηση του
Επιταφίου στην Ερμούπολη και Ανάσταση στη Ντελαγκράτσια.
Εκδρομή “O Γύρος του νησιού”:
Ξεκινώντας από τη Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία), το γραφικό Κίνι, καταλήγουμε στη γοητευτική Ερμούπολη
με τα επιβλητικά Νεοκλασικά, το λιμάνι και το γραφικό παραλιακό δρόμο. Μην παραλείψετε ένα περίπατο
στη Άνω Σύρα. Στενά δρομάκια, σπίτια σχεδόν το ένα πάνω στο άλλο, δύο κόσμοι τόσο διαφορετικοί και
ταυτόχρονα τόσο ίδιοι, συμβιώνουν μαζί κάτω από την ίδια μουσική, κάτω από την ίδια κουλτούρα.
Ακτοπλοϊκώς με Blue Star
6/4 Πειραιάς - Σύρος 09:00 - 12:45
9/4 Σύρος - Πειραιάς 16:00 - 19:45 & 10/4 Σύρος - Πειραιάς 16:00 - 19:45
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο οργανωμένο με πλοίο BLUE STAR από
Πειραιά με ημιδιατροφή στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι. Δωρεάν αναψυκτικά post mix, κρασί χύμα,
μπύρα draft και νερό κατά την διάρκεια των γευμάτων
και των δείπνων.

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στις 4 διαν/σεις ΔΩΡΕΑΝ 1 επιπλέον νύχτα!
Τιμή κατ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές
και εισιτήρια) με ημιδιατροφή καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το
Πασχαλινό Γεύμα με Γλέντι. Δωρεάν αναψυκτικά post mix,
κρασί χύμα, μπύρα draft και νερό κατά την διάρκεια των
γευμάτων και των δείπνων.

4 μέρες

5 μέρες

Δίκλινο

282

318

Δίκλινο

3ο άτομο

235

259

3ο άτομο

3ο και 4ο άτ. έως 12 ετών

130

140

3ο και 4ο άτ. έως 12 ετ.

Μονόκλινο

365

418

Μονόκλινο

Επιβάρυνση δωματίου Sup. / Θάλασσα € 10 το δωμάτιο την διανυκτέρευση.

4 μέρ./ 3 νύχτ.

5 μέρ./ 4 νύχτ.

165

199

119

145

Δωρεάν

Δωρεάν

246

299

Επιβάρυνση δωματίου Superior / Θάλασσα € 10 το δωμάτιο την διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς - Σύρος - Πειραιάς με BLUE STAR FERRIES (οικονομική θέση) • Διαμονή
στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY 4* στο Γαλησσά Σύρου • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, είναι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Εκδρομή
γύρος νησιού • Μεταφορές από/ προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη/αναχώρηση • Μεταφορά για τον Επιτάφιο και
την Ανάσταση • Αρχηγός / Συνοδός (στη Σύρο) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Με Κυκλαδίτικο γλέντι!

ΤΙΝOS BEACH 4* Κιόνια
Κοντά στο ναό του Ποσειδώνα, στη παραλία Κιόνια, μόλις 2 χλμ. από τη Χώρα, σας περιμένει
το αγαπημένο σας ξενοδοχείο ΤΙΝΟS BEACH για να περάσετε όμορφες πασχαλινές
διακοπές. Διαθέτει 110 δωμάτια κεντρικού κτιρίου, κλιματιζόμενα, με τηλεόραση, ψυγείο,
μπαλκόνι και λοιπές ανέσεις. Εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, μπαρ στη πισίνα, πισίνα για
μεγάλους και παιδιά, αίθουσα παιχνιδιών με στερεοφωνική μουσική.

Πασχαλινό Tinos Beach
Μεγ. Παρασκευή:
Δείπνο με μπουφέ νηστίσιμων για το βράδυ.
Μεγ. Σάββατο:
Μετά τα μεσάνυχτα Αναστάσιμο εορταστικό
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, ψητό χοιρινό
με σάλτσα μανιτάρια, κόκκινα αυγά, κουλούρια, με
συνοδεία στερεοφωνικής μουσικής.
Κυριακή Πάσχα:
καθώς ετοιμάζεται ο παραδοσιακός οβελίας,
ας ευχηθούμε με τσίπουρο, ούζο και κρασί στην
πισίνα με μεζεδάκια από τις 11.30. Το μεσημέρι
από τις 13:30 εορταστικό γεύμα με αρνί σούβλας
ή φούρνου, κοκορέτσι, παραδοσιακή τυρόπιτα,
μπουφέ με σαλάτες, γλυκά. Κυκλαδίτικο γλέντι με
ζωντανή μουσική.
Δευτέρα:
Πρόγευμα μπουφέ.

Μεταφορές:
Τακτικές μεταφορές από το ξενοδοχείο προς την
Χώρα και επιστροφή από τις 19.00 έως τις 24.00
Συνοπτικό πρόγραμμα
εκδρομής
Μεγ.Παρασκευή: Ραφήνα - Τήνος. Εγκατάσταση
στο Tinos Beach. Το βράδυ δείπνο και μεταφορά
για τον Επιτάφιο**.
Μεγ.Σάββατο: Τήνος - Γύρος νησιού. Μεταφορά
για την Ανάσταση**. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Ψήσιμο οβελία - Πασχαλινό
γλέντι.
Δευτέρα : Ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι μεταφορά
στο λιμάνι. Απόπλους για Ραφήνα. Δείπνο για
τους διαμένοντες.
Τρίτη : Ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι μεταφορά
στο λιμάνι. Απόπλους για Πειραιά.
**με το πούλμαν του ξενοδοχείου.

SuperFerry
6/4 Ραφήνα - Τήνος 07:50-11:35
9 ή 10/4Τήνος - Ραφήνα 14.35 - 18.30
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
Δίκλινο Superior
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 5 ετών
4ο άτομο 6 έως 12 ετών
Μονόκλινο Superior

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον
Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές και εισιτήρια) με
ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο
και το Πασχαλινό γεύμα.

4 μέρες

5 μέρες

4 μέρες/ 3 νύχτες

5 μέρες/ 4 νύχτες

239
188
95
Δωρεάν
168
285

273
212
110
Δωρεάν
185
334

150
105
Δωρεάν
Δωρεάν
85
198

186
130
Δωρεάν
Δωρεάν
105
249

Για όσους επιθυμούν μεταφορά με πούλμαν Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα € 25 το άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα με SUPER FERRY (οικονομική θέση) • Διαμονή στο
ξενοδοχείο TINOS BEACH (Α’ κατ.) στα Κιόνια Τήνου • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα, ένα κύριο φαγητό καθημερινά
• Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας • Εκδρομή γύρος
νησιού • Μεταφορές από/ προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρηση • Μεταφορά για Επιτάφιο
και Ανάσταση • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Φ.Π.Α.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ

SPLENDOUR RESORT 5*

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα με απεριόριστη θέα στο λαμπερό
μπλε του Αιγαίου, βρίσκεται στο Φηροστεφάνι. Δένει με μαγικό τρόπο με το
κυκλαδίτικο περιβάλλον του και προσφέρει εκπληκτική θέα στην ανατολική
πλευρά του νησιού. Το μοναδικό θέρετρο διατηρεί τα τοπικά, αρχιτεκτονικά
στοιχεία, συνδυάζοντας τα με μια κομψή, διακριτική πολυτέλεια. Κάθε δωμάτιο
έχει σχεδιαστεί για να δώσει στον φιλοξενούμενο την αίσθηση ότι βρίσκεται
σε ένα σύγχρονο ξενοδοχείο με απλές γραμμές, έτσι ώστε να ηρεμούν τα μάτια
και να δημιουργείται εσωτερική γαλήνη. Είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός
μεγαλείου, πολυτέλειας, ποιότητας, γοητείας και ηρεμίας.

ANDROMEDA

HOTEL & VILLAS 4* sup

Στο Andromeda Villas η πολυτέλεια, οι μοναδικές παροχές, η άριστη
εξυπηρέτηση του προσωπικού και η απαράμιλλη θέα στο ηφαίστειο και το
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου, δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να
ζήσετε μοναδικά ξεχωριστές εμπειρίες στη μαγευτική Σαντορίνη.

ΔΙΑΜΟΝΗ
59 ευρύχωρα δωμάτια, καλαίσθητες σουίτες και μεζονέτες, όλα με θέα στη θάλασσα και
πλήρως εξοπλισμένα.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ
Εξωτερική πισίνα, μπαρ, 24ωρη υποδοχή, κήπος, χώρος αποθήκευσης αποσκευών,
κλιματισμός, ιδιωτική παραλία, ηλιόλουστη βεράντα, δωρεάν WiFi.

ΔΙΑΜΟΝΗ
59 παραδοσιακά διακοσμημένα δωμάτια, σουίτες και διαμερίσματα με μαγευτική θέα
που κόβει την ανάσα.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Μεγάλη εξωτερική πισίνα με ξαπλώστρες και ομπρέλες, 2 εξωτερικές πισίνες
splash, πολυτελές εστιατόριο, εστιατόριο στο χώρο της πισίνας, μπαρ πισίνας,
εσωτερική καφετέρια, αίθουσα πρωινού, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για δεξιώσεις,
εκπληκτική θέα απ’ όλους τους χώρους του ξενοδοχείου, 24ωρη εξυπηρέτηση, βραδιές
γευσιγνωσίας, ασανσέρ, δημοτικός χώρος στάθμευσης.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - φηρA

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΦΗΡΑ

Mόλις λίγα μέτρα από τη διάσημη Καλντέρα των Φηρών, το κυκλαδίτικου
στυλ Kallisti HOTEL & SUITES 4* SUP διαθέτει κλιματιζόμενα
δωμάτια με ιδιωτικό μπαλκόνι και προσφέρει ένα κήπο και μια βεράντα
με ξαπλώστρες, πισίνα και εξωτερικό υδρομασάζ. Τα καλόγουστα
διακοσμημένα δωμάτια του Kallisti διαθέτουν δωρεάν Wi - Fi, μίνι μπαρ
και δορυφορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια. Τα μπάνια διαθέτουν
στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν παντόφλες. Σπιτικά γλυκά, φρούτα και
τοπικό κρασί περιμένουν τους επισκέπτες κατά την άφιξή τους.
Καθημερινά μπορείτε να απολαύσετε ένα ελληνικό παραδοσιακό πρωινό
δίπλα στην πισίνα ή στην άνεση του δωματίου σας. Το μπαρ Pergola δίπλα στην πισίνα προσφέρει κοκτέιλ μέχρι αργά το βράδυ. Υπάρχει
ένα τραπέζι πινγκ - πονγκ στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ενώ στο
επιχειρηματικό κέντρο διατίθεται δωρεάν Wi - Fi. εύστοχα την πολυτέλεια
και την καλαίσθητη αρχιτεκτονική.

Αν ψάχνετε ένα ήσυχο και συγχρόνως κεντρικό ξενοδοχείο για τις διακοπές
σας, το ξενοδοχείο Sunrise βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο του νησιού,
στην πρωτεύουσα, τα Φηρά και προσφέρει μια άνετη και ευχάριστη
διαμονή σε όλους τους φιλοξενούμενους.
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση με τα πόδια από τον τερματικό σταθμό των
λεωφορείων και το κέντρο των Φηρών.
Αρχιτεκτονικά το ξενοδοχείο είναι πλήρως εναρμονισμένο με το
φυσικό περιβάλλον. Τα δωμάτια στο Sunrise Hotel είναι ευρύχωρα και
κλιματιζόμενα, με παραδοσιακά έπιπλα, ιδιωτικό μπάνιο και μπαλκόνι.
Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Διαθέτει 21 δωμάτια
ευρύχωρα και κλιματιζόμενα, με παραδοσιακά έπιπλα, δορυφορική
τηλεόραση, κλιματισμό, ψυγείο, μπαλκόνι και τηλέφωνο - φαξ, ιδιωτικό
μπάνιο και μπαλκόνι. Μπορούν να φιλοξενήσουν έως και τέσσερα άτομα.

Kallisti HOTEL & SUITES 4* SUP SUNRISE FIRA 3*
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΗΜΕΡΟΒΙΓΛι

Σαντορινη σα ζωγραφιά!

Σημαίνει καλντέρα & ηλιοβασίλεμα στην Οία!
Φέτος: Εκδρομή με πλοίο ή αεροπλάνο 4 ξενοδοχεία να επιλέξετε:
SPLENDOUR RESORT 5* Lux / Φηροστεφάνι και με πλοίο, KALLISTI THERA HOTEL 4* Sup / Φηρά,
ANDROMEDA VILLAS & SPA / Ημεροβήγλι, SUNRISE HOTEL 3* superior / Φηρά
Μεγ.Παρασκευή : Αθήνα ή Πειραιάς - Σαντορίνη - Επιτάφιος στον Πύργο
Συγκέντρωση 06:45 στον Πειραιά και απόπλους 07:25 ή πτήση από Αθήνα 11:40. Άφιξη
το μεσημέρι και μεταφορά στα Φηρά στο κεντρικό KALLISTI HOTEL 4* sup ή στο
υπερπολυτελές SPLENDOUR RESORT 5* Lux στο Φηροστεφάνι, λίγα λεπτά με τα πόδια
από το κέντρο ή στο ANDROMEDA VILLAS στο Ημεροβήγλι ή στο SUNRISE FIRA 3* στα
Φηρά. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Δείπνο για τους διαμένοντες στο Andromeda. Το βράδυ
παρακολούθηση του περίφημου Επιταφίου στον Πύργο.
Μεγ.Σάββατο : Εκδρομή στο νησί & ηλιοβασίλεμα στην Οία!
Πρόγευμα μπουφέ και θαυμάσια διαδρομή μέχρι το Ακρωτήρι όπου συνεχίζονται οι
ανασκαφές της αρχαίας πόλης. Σύντομο πέρασμα από την παραλία και κατευθυνόμαστε
για το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία ενώ δεν θα παραλείψουμε και μία επίσκεψη σε τοπικό
οινοποιείο για μία ξενάγηση γευσιγνωσίας (έξοδα ατομικά)! Επιστροφή, ξεκούραση και το
απόγευμα θα απολαύσουμε το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα του κόσμου στον ιδιότυπο οικισμό
της Οίας με τα γραφικά δρομάκια. Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας και
μετά την Ανάσταση ακολουθεί γιορτινό Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και
ντόπια εδέσματα (στο SPLENDOUR RESORT για τους πελάτες των Splendour και Kallisti).
Κυριακή Πάσχα : Σαντορινιό Πάσχα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Μέρα ξεκούρασης και ρέμβης. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα
με οβελία φούρνου και πολλά άλλα πλούσια εδέσματα στο SPLENDOUR RESORT για τους
πελάτες των Splendour και Kallisti. Για το βράδυ οι επιλογές για διασκέδαση είναι πολλές.
Δευτέρα : Σαντορίνη - Αθήνα ή Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε το νησί και τις ανέσεις του
ξενοδοχείου μέχρι το μεσημέρι. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για πτήση επιστροφής στην
Αθήνα 11:25 ή στο λιμάνι και απόπλους 15:30 για επιστροφή στον Πειραιά. Άφιξη το βράδυ.

Όλοι οι επιβάτες μας για Σαντορίνη με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
4 μέρες αεροπορικώς με Sky Express:
6/4: Αθήνα - Σαντορίνη 08:30 - 09:25
9/4: Σαντορίνη - Αθήνα 19:25 - 20:20
4 μέρες αεροπορικώς με Volotea:
6/4: Αθήνα - Σαντορίνη 10:55 - 11:45
9/4: Σαντορίνη - Αθήνα 16:40 - 17:30
4 μέρες με πλοίο με Blue Star (Delos):
6/4: Πειραιάς - Σαντορίνη 07:25 - 14:55
9/4: Σαντορίνη - Πειραιάς 15:30 - 23:25

Τιμή κατ’ άτομο

Αεροπορικώς - 4 μέρες / 3 νύχτες
κράτηση ως 10/3

κράτηση από 12/3

KALLISTI HOTEL 4* Με πρωϊνό καθημερινά, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στο Splendour
466
495
526
560
330
352
566
603
ANDROMEDA VILLAS & SPA Με ημιδ/φή καθημερινά, μέρος της οποίας το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
Δίκλινο Sup θέα Καλντέρα
480
510
Junior Suite θέα Καλντέρα
544
578
3ο άτομο σε Junior Suite
494
525
3ο άτ ως 12 ετ σε σε Jr Suite
337
358
Μονό Sup θέα Καλντέρα
580
617
SUNRISE FIRA 3* Με πρωϊνό καθημερινά
Δίκλινο Standard
320
344
3ο άτομο
290
312
3ο άτομο ως 12 ετών
230
248
Μονόκλινο Standard
380
409
Δίκλινο Classic
Δίκλινο Superior
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο Classic

Τιμή κατ’ άτομο

Αεροπορικώς
4 μέρες / 3 νύχτες
κράτηση
κράτηση
από 12/3
ως 10/3

Με πλοίο
4 μέρες / 3 νύχτες
κράτηση
κράτηση
ως 10/3
από 12/3

SPLENDOUR RESORT 5* Με πρωϊνό καθημερινά, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα
Δίκλινο Standard SV
435
464
404
Δίκλινο Superior SV
455
485
424
Junior pool suite SV
485
517
452
Family suite (2+2) *
1504
1600
1360
3ο άτομο ως 12 ετών
310
330
284
Μονόκλινο Standard SV
535
570
500
* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. Φόροι αεροδρομίων: € 56 κατ’άτομο.

428
450
482
1442
300
535

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Θήρα-Αθήνα με Sky Express ή Volotea Airlines ή
ακτοπλοϊκά εισιτήρια με τα υπερσύγχρονα Blue Star Ferries Πειραιάς-Θήρα-Πειραιάς σε αριθμημένες
θέσεις • Μία (1) αποσκευή έως 15 κιλά ανά άτομο με Volotea ή μία (1) χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και μία (1)
αποσκευή μέχρι 23 κιλά με Sky Express • Μεταφορές από/προς το λιμάνι/ξενοδοχείο • Διαμονή στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας • Μπουφέ πρωινό καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα για τους πελάτες
των Kallisti και Splendour Resort, τα οποία παρατίθενται στο Splendour Resort • Ημιδιατροφή καθημερινά
μέρος της οποίας είναι το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα για τους πελάτες του Andromeda
• Οι μεταφορές από/ προς το Kallisti - Splendour για τα δύο εορταστικά φαγητά • Μεταφορά στον Πύργο
για την παρακολούθηση του Επιταφίου • Εκδρομή μισής μέρας Ακρωτήρι - Προφήτης Ηλίας - Οινοποιείο •
Απογευματινή επίσκεψη στην Οία για το ηλιοβασίλεμα • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Υπηρεσίες τοπικού μας
αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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πολιτιστικές
Μονοήμερες

Νέο Αρχαιολογικό Θήβας
Άσκρη - Λίμνη Μουσών - Οινογευσία

Μυκήνες - Τίρυνθα
Ασίνη - Τολό

Αρχαία Μεσσήνη
εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Αναχωρήσεις: 24 Φεβρουαρίου, 17 Μαρτίου

Αναχώρηση: 4 Μαρτίου

Αναχωρήσεις: 31 Μαρτίου, 12 Μαΐου

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.).

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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
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κόστος κατ’άτομο: € 39

κόστος κατ’άτομο: € 42

πολιτιστικές
Μονοήμερες

ΤΑΤΟΪ

κτήμα
& Mont Parnes

Διάπλους
Ισθμού Κορίνθου

Αναχωρήσεις: 21 Απριλίου, 19 Μαΐου

Αναχωρήσεις: 2 Ιουνίου

• Μονοήμερη εκδρομή στο κτήμα Τατοΐου
• Με εκλεκτό γεύμα μπουφέ στο υπέροχο εστιατόριο 		
“1055” του Mont Parnes!
• Με δωρεάν είσοδο στο καζίνο με δώρο μάρκες 8€ για
τα shlot machines*.

Κιάτο & Λουτράκι
Στις μέρες μας, όταν λέμε Ισθμός της Κορίνθου εννοούμε
τη διώρυγα. Το κανάλι! Η διώρυγα εγκαινιάστηκε στις 25
Ιουλίου του 1893 και υπήρξε ένα κατασκευαστικό όνειρο
- πρόκληση που κράτησε 2.300 και πλέον χρόνια. Έχει
μήκος 6346 μέτρα και από πάνω της περνούν οδικές και
σιδηροδρομικές γέφυρες, παλιές και νέες. Στα δύο άκρα
της έχει δύο βυθιζόμενες γέφυρες στα 12 μέτρα βάθος.

Αναχώρηση ώρα 08.30 από Σύνταγμα, μέσω του “δρόμου του
βασιλιά” για Βαρυμπόμπη και Τατόι όπου σε ένα υπέροχο φυσικό
περιβάλλον στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας,
θα επισκεφθούμε τον χώρο του πρώην βασιλικού κτήματος. Θα
περιηγηθούμε (εξωτερικά) στις πολλαπλές κτιριακές εγκαταστάσεις
όπως το θερινό ανάκτορο, τα βοηθητικά κτίρια, το κτίριο των
αξιωματικών της φρουράς, το ξενοδοχείο, τα βουστάσια, το
οινοποιείο, το ιπποστάσιο, το βουτυροκομείο, τα γκαράζ, το βασιλικό
κοιμητήριο.
Ακολουθεί ανάβαση με το τελεφερίκ στο Regency Casino Mont
Parnes όπου θα γευματίσουμε με στυλ στο ατμοσφαιρικό “1055 Café
Restaurant” απολαμβάνοντας εκλεκτό μπουφέ και φυσικά την πιο
επιβλητική θέα ολόκληρης της Αττικής, στα 1055 μέτρα υψόμετρο! Για
όσους επιθυμούν, δωρεάν είσοδος στο καζίνο με δώρο μάρκες 8€
για τα shlot machines*. Επιστροφή το απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ανάβαση/κατάβαση στο Mont Parnes με το τελεφερίκ
• Εκλεκτό γεύμα μπουφέ στο εστιατόριο του Mont Parnes
• Για όσους επιθυμούν, δωρεάν είσοδος στο καζίνο με δώρο μάρκες
8€ για τα shlot machines*.
• Φ.Π.Α.

Αναχώρηση ώρα 08.30 από Σύνταγμα για τον Ισθμό της
Κορίνθου. Επιβίβαση στο πλοιάριο για την κρουαζιέρα που
διαρκεί 1 ½ περίπου ώρα ξεκινώντας από τα Ίσθμια, διασχίζει
το κανάλι μέσα στο φαράγγι ύψους 78 περίπου μέτρων μέχρι τον
Κορινθιακό και επιστρέφει πάλι στα Ίσθμια. Στην διάρκεια του
ταξιδιού θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε για την μακραίωνη
ιστορία της προσπάθειας για τη διάνοιξη της θαλάσσιας αυτής
οδού από την εποχή του Περίανδρου, του Νέρωνα, μέχρι της
κυβέρνησης Ζαΐμη. Επίσης να φωτογραφίσουμε τα ιδιαίτερα
πρανή, τα ίχνη της πλάκας του Νέρωνα, αλλά και τις απίθανες
σμαραγδί αποχρώσεις των νερών. Συνεχίζουμε για γεύμα στο
γειτονικό Κιάτο και για καφέ στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα νωρίς το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο για την κρουαζιέρα/διάπλου του Ισθμού
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.

Σημείωση:
Για όσους επιθυμούν (21 ετών και άνω) να επισκεφθούν και τον χώρο
παιγνίων του Casino, ταυτότητα ή διαβατήριο είναι απαραίτητα.
Ισχύει ενδυματολογικός κώδικας.
* Η δωρεάν είσοδος με την προσφορά για τις μάρκες αποτελεί
“πακέτο” προωθητικής προσφοράς του καζίνο, το οποίο δύναται να
αναιρεθεί από το καζίνο ανά πάσα στιγμή.

κόστος κατ’άτομο: € 49

κόστος κατ’άτομο: € 49

Μία νύχτα στο…

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ
και τη φαντασία !!!
Αναχωρήσεις: 9, 16 Ιουνίου

Ξενάγηση στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών στην Πεντέλη και νυκτερινή
παρατήρηση του ουράνιου θόλου!
Το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης λειτουργεί από το 1995 στις
εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη. Το βασικό του μέλημα
είναι η διάχυση αστρονομικών γνώσεων και η πληροφόρηση
προς το ευρύ κοινό για τα νέα επιτεύγματα και ανακαλύψεις
στην Αστρονομία και Διαστημική Φυσική. Αυτό επιτυγχάνεται
με την οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων και με νυχτερινές
παρατηρήσεις με το διοπτρικό τηλεσκόπιο 62.5 εκ. Newall
καθώς και με την προβολή ταινιών αστρονομικού περιεχομένου
κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων.
Αναχώρηση ώρα 18.00 από Σύνταγμα, για το Ινστιτούτο
Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών &
Τηλεσκόπησης στην Πεντέλη, περίπου 18 χλμ από το κέντρο της
Αθήνας, σε υψόμετρο 500 μέτρων.
Είσοδος στο Κέντρο Επισκεπτών του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνών, το οποίο στεγάζεται στο εντυπωσιακό κτίριο του
τηλεσκοπίου Newall. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα μας
δοθούν θεμελιώδεις αστρονομικές γνώσεις και στη συνέχεια,
καιρού επιτρέποντος, θα επιδοθούμε σε νυχτερινή παρατήρηση
των αστεριών στον ουράνιο θόλο με το διοπτρικό τηλεσκόπιο
62.5 εκ. Newall.
Μετά την ιδιαίτερη αυτή εμπειρία και την προσπάθεια να
ανακαλύψουμε το σύμπαν, θα έχουμε δείπνο στην ονομαστή
ταβέρνα-ψητοπωλείο της περιοχής “ο Τέλης”, απέναντι από τη
Μονή Πεντέλης.
Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Το εισιτήριο εισόδου του Ινστιτούτου Αστρονομίας,
Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών Αθηνών (Πεντέλης)
• Ελαφρύ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.

κόστος κατ’άτομο: €45
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - μαϊου
Μοναδικό !!!
Ζήστε την
αναπαράσταση της
ορκωμοσίας των
αγωνιστών του 1821
στην Αρεόπολη !!!

17 Μαρτίου 1821

περιορισμένοσ αριθμόσ θέσεων

Δρόπολη - Κλεισούρα - Τεπελένι - Βουλιαράτες

περιορισμένοσ αριθμόσ θέσεων

ΣΤΗΝ ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ Αργυρόκαστρο - ΜΠΕΡΑΤΙ Νέα διάσταση πολυτέλειας!
Kinsterna 5* Deluxe

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.
Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
3 µέρες
Αναχ.: 16 Μαρτίου

Δίκλινο
3ο άτοµο
3o άτοµο έως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

179
155
80
132
245

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.
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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!

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.

δίπλα στη Μονεµβασιά, με θέα το Κάστρο!

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!!!
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.
Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν
µε ηµιδιατροφή

Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
4 μέρες
Αναχ.: 22 Μαρτίου

Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

217
199
278

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.

Δίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο

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

3 μέρες
Αναχ.: 30 Μαρτίου

3 µέρες / 2 νύχτες

299
230
205
425

229
165
139
355

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.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - μαϊου
περιορισμένος
αριθμός θέσεων

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

στο Lefkadio Suites

Θησαυροί της

Αιτωλικής Γής

Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το μουσείο
της φύσης και τα μυστικά της λιμνοθάλασσας. Ελάτε να το ζήσουμε!
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 4* sup. Ξεκούραση και δείπνο.
2η μέρα: Αγρίνιο - 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.

Αναχ.: 23 Μαρ & 11 Μαΐου, 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
Δίκλινο
3o άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

199
190
160
265

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
30 θέσεων • Διαμονή στο πολυτελές MARPESSA LUXURY HOTEL & SPA 4* sup.
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).

εμπειρία υπερπολυτελούς διαμονής!

ΘΑΣΟ

Με μοναδικό στυλ, στην πόλη της

στην ανοιξιάτικη
ΣΤΟ Royal Paradise Beach
στο κουκλίστικο Lefkadio Suites (2016)
Resort & Spa 5* Deluxe

ΛΕΥΚΑΔΑ

1η μέρα: Αθήνα - Λευκάδα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 για Λευκάδα μέσω της γέφυρας
ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου. Περνώντας από Αμφιλοχία και από τη
γραφική Βόνιτσα, καταλήγουμε στο υπέροχο LEFKADIO SUITES
(2016) στην πόλη της Λευκάδας σε κοντινή απόσταση από το
πεζοδρομημένο κέντρο. Εγκατάσταση σε σουίτες ή μεζονέτες από 30
ως 50 τετραγωνικά και περίπατος στην αγορά, στον πεζόδρομο, στο
ιστορικό κέντρο. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος νησιού - προαιρετική κρουαζιέρα στον Σκορπιό
Πλούσιο πρόγευμα. Εκδρομή - εξόρμηση στο πανέμορφο νησί για
να γνωρίσουμε τα μυστικά του μέσα από έναν πανοραμικό γύρο.
Θα αρχίσουμε με επίσκεψη στο μοναστήρι της Φανερωμένης πάνω
από την πόλη με την όμορφη θέα. Διερχόμενοι από τον Αγ.Νικήτα, θα
προχωρήσουμε προς το Κάθισμα (από ψηλά) με φόντο τα φανταστικά
τυρκουάζ νερά. Συνεχίζουμε για Βασιλική και Νυδρί όπου χρόνος
για γεύμα. Για όσους επιθυμούν, προαιρετική κρουαζιέρα στον
μυθικό Σκορπιό, τη σπηλιά Παπανικολή και το νησί του ποιητή μας
Α. Βαλαωρίτη, τη Μαδουρή. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο.
3η μέρα: Λευκάδα - Μεσολόγγι - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και χρόνος για ακόμα μία επίσκεψη στο ιστορικό
κέντρο της πόλης για περίπατο, καφέ και σουβενίρ. Αναχώρηση για
το ιστορικό Μεσολόγγι και τον συναισθηματικά φορτισμένο “κήπο
των Ηρώων”. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με
ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα - Θάσος
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 05:30 για το “πράσινο νησί” την
Θάσο. Σύντομη επίσκεψη στην Καβάλα και από εκεί στην
Κεραμωτή όπου επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Θάσο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο υπερπολυτελές ROYAL PARADISE BEACH
RESORT & SPA 5* Deluxe στoν Ποτό. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος Θάσου
Μπουφέ πρόγευμα και η εκδρομή μας ξεκινά κατά μήκος
της δυτικής ακτής. Θα συναντήσουμε τις Σκάλες Μαριών,
Καλλιράχης και Πρίνου για να καταλήξουμε στην πρωτεύουσα
Θάσο ή Λιμένα. Χρόνος για την επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο με το θέατρο του 3ου αι. π.Χ. Στο λιμάνι απολαύστε
ουζάκι με χταποδάκι πριν αναχωρήσουμε για την ανατολική
ακτή, όπου βρίσκουμε το χωριό Παναγιά, έναν οικισμό με
έντονο Μακεδονίτικο χρώμα. Συνεχίζουμε για το μεσόγειο
χωριό Ποταμιά και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Θεολόγος - Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ - Κάστρο
- Λιμενάρια
Μπουφέ πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφθούμε ένα πολύ
ενδιαφέρον κομμάτι του νησιού, ξεκινώντας από την κοινότητα
του Θεολόγου και το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.
Συνεχίζουμε για το Κάστρο προς το κέντρο του νησιού και
τις Μαριές, ορεινό χωριό ανάμεσα σε δυο βουνοπλαγιές.
Τελευταίος μας σταθμός τα Λιμενάρια, με το λεγόμενο Παλατάκι
που αποτελεί σήμα κατατεθέν για την περιοχή. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Θάσος - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τον Λιμένα όπου
επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Αναχ.: 17 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.

Αναχ.: 11 Μαΐου, 3 μέρες
Tιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

3 μέρες
195
174
262

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο LEFKADIO SUITES (2016) 3 κλειδιών,
σε σουίτες και μεζονέτες 30 ως 50 τετραγωνικών • Πρωινό και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/ Συνοδός • Φ.Π.Α.

Δίκλινο Θέα Κήπο
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3o άτομο Θέα Κήπο
3ο άτομο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο ως 6 ετών
3ο άτομο 7 ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Κήπο
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

4 μέρες
237
257
203
214
105
185
305
335

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Κεραμωτή - Θάσο - Κεραμωτή • Διαμονή
στο υπερπολυτελές ROYAL PARADISE BEACH RESORT & SPA
5* Deluxe στον Ποτό Θάσου • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
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πρωτομαγια

πυλοσ - MΕΣΣΗΝΙΑ

με διαμονή στο

The Westin Resort COSTA NAVARINO 5* DELUXE

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®).

Τιµή κατ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές) µε µπουφέ πρόγευµα
καθηµερινά και ένα (1) δείπνο στο σύνολο της διαµονής
4 νύχτες

Δίκλινο Deluxe κήπος
Δίκλινο Deluxe θάλασσα

416

Δίκλινο Superior κήπος

432

530

Δίκλινο Infinity resort view private pool

446

548

Δίκλινο Premium Deluxe Sea Front

462

567

Δίκλινο Superior infinity resort view private pool

475

585

Δίκλινο Premium Infinity Sea Front private pool

491

604

Δίκλινο Family Suite θέα κήπος

592

730

Δίκλινο infinity Suite resort view private pool

637

787

3ο άτομο **

Ταξιδέψτε το Μάϊο και
ανακαλύψτε τις ομορφιές της Ελλάδας
την άνοιξη!
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4 νύχτες

27/4 - 1/5
27/4 - 1/5
Κρατήσεις μέχρι Κρατήσεις από 1
Μαρτίου
28 Φεβρουαρίου
387
475

Παιδιά έως 3 ετών ***

510

310

377

Δωρεάν

Δωρεάν

Παιδιά 4 ως 12 ετών *

20

20

Μονόκλινο deluxe κήπος

739

914

Μονόκλινο deluxe θάλασσα

797

987

* 4ο άτομο παιδί ως 12 ετών χωράει μόνο στους τύπους δωματίων Suite (Δωρεάν
με πρωϊνό). 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.

Μόνο 20 θέσεις

με διαμονή στο

Rodos Palace Luxury Resort 5*

ANDROMEDA & SPLENDOUR

HYDRAMA GRAND 5*

ΡΟΔΟΣ & κρουαζιέρα στη Σύμη

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΔΡΑΜΑ

σε δωμάτια με θέα θάλασσα!

1η μέρα: Αθήνα - Ρόδος - Πεταλούδες - Πόλη Ρόδου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη και επίσκεψη στον
συγκλονιστικό βιότοπο των Πεταλούδων! Περίπατος δίπλα σε λιμνούλες με
νούφαρα, σκιερά μονοπάτια, ξύλινα γεφυράκια, κελαριστά ρυάκια αλλά και
μικρούς καταρράκτες. Αμέτρητα δέντρα, πλατάνια, σχίνα, κουμαριές, μυρτιές,
κισσοί κ.α. συνθέτουν μια τροπική μαγεία προσφέροντας δροσιά, υγρασία και
τροφή στις πορτοκαλοκόκκινες νυχτοπεταλούδες. Θα συνεχίσουμε για γνωριμία
με τα αξιοθέατα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αρχίζοντας από το λόφο του
Μόντε Σμίθ με την πανοραμική θέα. Περίπατος στα δρομάκια, το παλιό λιμάνι και
το Κάστρο των Ιπποτών. Χρόνος για γεύμα και κατευθυνόμαστε για το πολυτελές
RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* Lux στην Ιξιά. Εγκατάσταση σε δωμάτια
με θέα θάλασσα και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη και τον Πανορμίτη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ολοήμερη κρουαζιέρα, από το λιμάνι της Ρόδου
στην πανέμορφη Σύμη και τον Πανορμίτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούμε
την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, την οποία επισκέπτονται
κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Το μοναστήρι “γεμίζει” το φυσικό λιμανάκι
με το επιβλητικό καμπαναριό και τα αμέτρητα κελιά. Συνεχίζουμε για τη Σύμη
με τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τις ατέλειωτες σκάλες που γεμίζουν τα
κενά μεταξύ τους. Η Σύμη έχει παραμείνει άθικτη στο χρόνο, κρατώντας φυσική
ομορφιά σε πρότυπο δωδεκανησιακό στυλ. Κρυστάλλινη θάλασσα, φρέσκο
ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων που σκλαβώνει τον επισκέπτη. Επιστροφή το
απόγευμα στη Ρόδο και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Επτά Πηγές - Λίνδος - Μονή Τσαμπίκας - Καλλιθέα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία υπέροχη διαδρομή στις
Ανατολικές ακτές του νησιού. Στάση στον “κρυφό παράδεισο της Ρόδου”, τις Επτά
Πηγές. Ένα καταφύγιο δροσιάς και ξεκούρασης για τους περιηγητές του νησιού,
στην αγκαλιά των πλατανιών και των πεύκων, συντροφιά με τα κελαρύσματα
πουλιών δίπλα στα τρεχούμενα νερά. Συνεχίζουμε για την Αιγαιοπελαγίτικη
Λίνδο με τα ολόλευκα σπιτάκια, τα γραφικά πλακόστρωτα και την Ακρόπολη
να δεσπόζει ψηλά πάνω στον βράχο (έξοδα ατομικά). Επιστρέφοντας θα
προσκυνήσουμε στη Μονή της Παναγίας της Τσαμπίκας, ενώ τελευταίος μας
σταθμός για απογευματινό καφέ θα είναι στις εντυπωσιακά ανακαινισμένες
Θέρμες της Καλλιθέας (έξοδα ατομικά). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Πόλη Ρόδου - Φιλέρημος - Αθήνα.
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις πολυτελείς ανέσεις
του συγκροτήματος. Αναχωρούμε με τις αποσκευές μας για την πόλη της Ρόδου
για τα τελευταία σουβενίρ και αργότερα κατευθυνόμενοι προς το αεροδρόμιο,
ανάβαση στην Φιλέρημο με τα πλουμιστά παγώνια έξω από το ναό της Παναγίας
του 14ου αι. και τον δρόμο του Γολγοθά που καταλήγει στον τεράστιο σταυρό με
την μαγευτική θέα στο νησί και το Αιγαίο! Πτήση επιστροφής για Αθήνα.
Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
28 Απριλίου Αθήνα - Ρόδος 08:35 - 09:35
1 Μαϊου Ρόδος - Αθήνα 21:00 - 22:00
Αναχ.: 28 Απριλίου, 4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με
Τιμή κατ’ άτομο με αεροπλάνο με ημιδιατροφή καθημερινά,
χωρίς εισιτήρια ή εκδρομές.
ημιδιατροφή καθημερινά
Δίκλινο θέα θάλασσα
3o άτομο
3ο ατ. ως 12 ετ
Μονόκλινο

4 μέρες

4μέρες/ 3 νύχτες

277
244
210
354

149
112
90
218

Φόροι Αεροδρομίου 78 €
Επιβάρυνση για πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια με θέα θάλασσα € 10 το άτομο
ανά διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα οικονομικής
θέσης με Οlympic air • Μεταφορές-εκδρομές ως ανωτέρω πρόγραμμα με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου για την Κρουαζιέρα
στη Σύμη - Πανορμίτη • Διαμονή στο πολυτελές RODOS PALACE LUXURY
RESORT 5* Lux στην παραλία της Ιξιάς σε δωμάτια με θέα θάλασσα • Μπουφέ
πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

σαν ζωγραφιά!

Όλοι οι επιβάτες μας για Σαντορίνη με Sky Express,
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge
“Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
1η μέρα: Αθήνα - Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαντορίνη. Άφιξη και
μεταφορά στα Φηρά στο υπερπολυτελές SPLENDOUR RESORT 5*
Lux στο Φηροστεφάνι, λίγα λεπτά με τα πόδια από το κέντρο ή
στο ANDROMEDA VILLAS στο Ημεροβήγλι. Τακτοποίηση και
ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στα Φηρά.
2η μέρα: Εκδρομή στο νησί & ηλιοβασίλεμα στην Οία!
Πρόγευμα μπουφέ και θαυμάσια διαδρομή μέχρι το Ακρωτήρι
όπου συνεχίζονται οι ανασκαφές της αρχαίας πόλης. Σύντομο
πέρασμα από την παραλία και κατευθυνόμαστε για το
μοναστήρι του Προφήτη Ηλία ενώ δεν θα παραλείψουμε και μία
επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο για μία ξενάγηση γευσιγνωσίας
(έξοδα ατομικά)! Επιστροφή, ξεκούραση και το απόγευμα θα
απολαύσουμε το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα του κόσμου στον
ιδιότυπο οικισμό της Οίας με τα γραφικά δρομάκια.
3η μέρα: Προαιρετική εκδρομή στο ηφαίστειο
Πρόγευμα μπουφέ. Μέρα ξεκούρασης και ρέμβης. Για όσους
επιθυμούν, 09.30 αναχώρηση για την προαιρετική κρουαζιέρα
(έξοδα ατομικά) στην Παλιά και Νέα Καμμένη. Θα φτάσουμε
στο ηφαίστειο με εκδρομικά καΐκια και θα δούμε τον κρατήρα
του ηφαιστείου, από όπου βγαίνει θειάφι και ζεστός αέρας.
Επιστροφή το μεσημέρι.
4η μέρα: Σαντορίνη - Αθήνα ή Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τις
ανέσεις του ξενοδοχείου μέχρι το μεσημέρι. Αργότερα, μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων.
4 μέρες αεροπορικώς με Sky Express:
28/4: Αθήνα - Σαντορίνη 12:00 - 12:50
1/5: Σαντορίνη - Αθήνα 18:15 - 19:10

Τιμή κατ’ άτομο

Αεροπορικώς
4 μέρες / 3 νύχτες
κράτηση
κράτηση
από 1/4
ως 31/3

SPLENDOUR RESORT 5* Με πρωϊνό καθημερινά
370
399
390
420
420
452
1284
1380
265
285
470
505
ANDROMEDA VILLAS & SPA Με πρωϊνό καθημερινά
Δίκλινο Sup θέα Καλντέρα
399
430
Junior Suite θέα Καλντέρα
465
499
3ο άτ ως 12 ετ σε σε Jr Suite
285
306
Μονό Sup θέα Καλντέρα
499
538
* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών
Φόροι αεροδρομίων: € 56 κατ’ άτομο.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Θήρα-Αθήνα με Sky Express •
Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι 23 κιλά • Μεταφορές
από/προς το αεροδρόμιο/ξενοδοχείο • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας •
Μπουφέ πρωινό καθημερινά • Εκδρομή μισής μέρας Ακρωτήρι - Προφήτης Ηλίας
- Οινοποιείο • Απογευματινή επίσκεψη στην Οία για το ηλιοβασίλεμα • Υπηρεσίες
τοπικού μας αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δίκλινο Standard SV
Δίκλινο Superior SV
Junior pool suite SV
Family suite (2+2) *
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο Standard SV

Πρωτομαγιά σε τοπία φανταστικά και μέρη απόλυτα ενεργειακά
στο ολοκαίνουργιο (2016) στολίδι της Βορείου Ελλάδος!

HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux

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 19141924 και μετατράπηκε σε αυτό το αριστουργηματικό ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Δράμας - Δρόμοι κρασιού (Κτήμα Παυλίδη)
- Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο αρχαιολογικό
μουσείο της πόλης. Η Δράμα εκτός των άλλων φημίζεται για τα κρασιά
της και θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφθούμε ένα από τα οινοποιεία
της. Στη διαδρομή μας προς το Φαλακρό όρος, στην Προσοτσάνη θα
γνωρίσουμε στο κτήμα Παυλίδη τις ποικιλίες και τις ιδιαιτερότητες
που τα κάνουν τόσο ξεχωριστά. Γευστική δοκιμή για όσους επιθυμούν
(έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το υπόγειο ποτάμιο Σπήλαιο
Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος της
χώρας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή θα είναι και η επίσκεψη στο ξακουστό
Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, όπου θα ενημερωθούμε για την
στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επιστροφή και
ξεκούραση. Δείπνο.
3η μέρα: Εκκλησιαστικό μουσείο - Αλιστράτη - Μονή
Εικοσιφοινίσης - Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό μουσείο όπου
εκτίθενται εκκλησιαστικοί θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Συνεχίζουμε για το 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!
Μετά θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσης
(518μ.Χ.), με την αχειροποίητη θαυματουργό εικόνα της και αργότερα
θα βρεθούμε στην πανέμορφη Καβάλα για περίπατο στην παραλιακή
της και χρόνος για να δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή
νωρίς το απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα 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
μας αφήσουν
οι αρχές ναΤιμή
πλησιάσουμε
κατ’άτομο μεκαι
ΙΧ (χωρίς
Αναχ.:
28 θα
Απριλίου,
4 μέρες
επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
εκδρομές) με ημιδιατροφή
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά.
4 μέρες
Δίκλινο θέα πόλη
269
Δίκλινο θέα λίμνη
285
3ο άτομο
228
3ο άτ. ως 11 ετών
95
4ο άτ. ως 11 ετών
195
Μον/νο θέα πόλη
362
Μον/νο θέα λίμνη
394

καθημερινά.
4μέρες/ 3 νύχτες
179
195
140
Δωρεάν
110
272
304

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux στο κέντρο της Δράμας / πηγές
Αγίας Βαρβάρας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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περιορισμένος
αριθμός θέσεων

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου

στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “Αθηνά” 4*

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την
ασυναγώνιστη ομορφιά της τζουμερκιώτικης προίκας!

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

στα πέτρινα στολίδια των Τζουμέρκων

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.
1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη εκπληκτικό (2016) Μουσείο Αργυροτεχνίας (έξοδα
Ζαγορίου
ατομικά). Για όσους επιθυμούν, πέρασμα με τα
Αναχώρηση από Αθήνα 07.30 μέσω της βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο νησάκι της λίμνης
γέφυρας Ρίου. Στάση στο Αντίρριο για επίσκεψη με τον γραφικό οικισμό και το σπίτι-μουσείο
στο μουσείο δημιουργίας της γέφυρας και του Αλή Πασά. Χρόνος για γεύμα και επόμενος
συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο Μενίδι όπου σταθμός, πάνω από την πόλη των Ιωαννίνων, θα
χρόνος για γεύμα. Λίγο έξω από τα Γιάννενα είναι οι Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το
επίσκεψη στο Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) μνημείο του ολοκαυτώματος του 1943. Επιστροφή
με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Άφιξη και και δείπνο.
εγκατάσταση στο εκπληκτικό ΑΘΗΝΑ 4* στην 4η μέρα: Νεροτριβή Ντέλα - Καλπάκι - Πηγές
Ελάτη Ζαγορίου. Δείπνο με τοπικά προϊόντα.
Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
2η μέρα: Κήποι - Τσεπέλοβο - Στάνη Πρόγευμα και διερχόμενοι τα Κάτω Πεδινά, θα
Σαρακατσανέων - Καπέσοβο
επισκεφθούμε την παραδοσιακή “Νεροτριβή
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε του Ντέλα” που λειτουργεί πλήρως μέχρι και
για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του σήμερα ! Συνεχίζουμε για το πολεμικό μουσείο
Κόκορη και του Καλογήρου, τους Κήπους με τα του Καλπακίου με μοναδικά εκθέματα από
περίφημα αρχοντικά. Αργότερα περίπατος στο τη βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του
κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το
1940 και μετά για τις ειδυλλιακές πηγές Βελλά,
υπαίθριο μουσείο “Σαρακατσάνικη Στάνη” λίγο
φανταστικό σημείο για να απολαύσουμε ήρεμα
μετά το Σκαμνέλι. Θα εντυπωσιαστούμε από τον
χώρο και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια έναν ωραίο καφέ. Επόμενος σταθμός μας η Μονή
που αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον Μολυβδοσκέπαστης, ο ακοίμητος φρουρός της
παλαιό τρόπο ζωής τους. Χρόνος για γεύμα στο Ορθοδοξίας δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.
πανέμορφο Καπέσοβο, επιστροφή ξεκούραση και Χρόνος για περίπατο και γεύμα στην αμφιθεατρική
Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και ομορφιά
το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Οξιά - δίπλα στον Αώο ποταμό. Μέσω καταπληκτικής
διαδρομής κατευθυνόμαστε για απογευματινό
Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για καφέ στο Μεγάλο Πάπιγκο τα πιο γραφικό ίσως
να δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, από όλα τα Ζαγοροχώρια! Επιστροφή και δείπνο.
το βαθύτερο του κόσμου (Guiness 1997) από 5η μέρα: Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα
την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε Πρόγευμα και αναχωρούμε μέσω εξαιρετικής
πολλά παραδοσιακά ηπειρώτικα αρχοντικά και διαδρομής για το πανέμορφο τοπίο της τεχνητή
το βιωματικό σχολείο. Στην περιοχή θα δούμε λίμνης των πηγών του Αώου. Επίσκεψη στο
επίσης το Πέτρινο Δάσος και από την Οξιά, γειτονικό Μέτσοβο για προσκύνημα στην Αγία
μία ακόμα, διαφορετική οπτική του φαραγγιού. Παρασκευή και γνωριμία με την Πινακοθήκη
Κατευθυνόμαστε για την πόλη των Ιωαννίνων για Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Μέσω Καλαμπάκας
να περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο και το επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή

5 μέρες
5 μέρες
27 Απρ. - 1 Μαϊ. &
11 - 15 Απρ.
24 - 28 Μαϊ.
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Δίκλινο

325

285

3ο άτομο

245

245

Μονόκλινο

465

385

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 - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, μέσω της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, για τα Τζουμέρκα.
Επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι και ανάβαση μέσω Πλάκας και Αγνάντων μέχρι τον οικισμό Τσόπελα
στα Πράμαντα Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο πολυτελών προδιαγραφών (2011) ξενοδοχείο ANAVASIS
MOUNTAIN RESORT. Δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί Αγ.Παρασκευή
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας θαυμάζοντας από απόσταση τους
επιβλητικούς δίδυμους καταρράκτες στο πανέμορφο ομώνυμο χωριό. Χρόνος για καφέ και βόλτα στο
κεφαλοχώρι των Αγνάντων και στη συνέχεια επίσκεψη στο καταπληκτικό σπήλαιο της Ανεμότρυπας
(έξοδα ατομικά). Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα και αργότερα επίσκεψη στην αετοφωλιά των
Τζουμέρκων, τους γραφικούς Μελισσουργούς, για καφεδάκι, περίπατο, τοπικό τσίπουρο. Αργότερα
προσκύνημα στο θρυλικό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, τον χώρο προετοιμασίας για την
απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα. Η μέρα μας αρχίζει με προσκύνημα στο πιο εντυπωσιακό μοναστήρι
της Ηπείρου, αυτό της Παναγίας της Κηπίνας (1212 μΧ). Συνεχίζουμε για τους Καλαρρύτες, χωριό
απερίγραπτης ομορφιάς και τόπο καταγωγής του ιδιοκτήτη του διάσημου οίκου BVLGARI. Θα δούμε
τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο Γκολφινοπούλου
καθώς και το μουσείο αργυροχρυσοχοΐας. Αργότερα θα γνωρίσουμε το Συρράκο με την καταπληκτική
αρχιτεκτονική, ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί εφικτό θα δούμε το λαογραφικό
μουσείο στο πατρικό του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη. Χρόνος για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στις
ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αναχωρούμε από τα Πράμαντα για επίσκεψη στο χωριό Ελληνικό
το οποίο κοσμείται με έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη στο μουσείο
με τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Χρόνος για καφεδάκι και
επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη το βράδυ.
Αναχ.: 12 Μαρ , 28 Απρ
& 25 Ιουν , 4 μέρες
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή.
Δίκλινο
Δίκλινο Σουϊτα
3ο άτομο
Μονόκλινο

249
295
198
299

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 3* sup στα Πράμαντα Ιωαννίνων •
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

Με διαμονή στο

PINDOS PALACE 3* sup

SIVOTA DIAMOND 5*

- ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ ΣΥΒΟΤΑ
Πρωτομαγιά στα ελληνικά Φιόρδ…

και επίσκεψη στο πρόσφατα βραβευμένο
με Guinness Μουσείο Μηλιάς
Σαμαρίνα - Σμίξη - Περιβόλι - Βοβούσα - Μουσείο Μηλιάς
Καλαμπάκα - Ζιάκας - Γεφύρι Αζίζ Αγά

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Βασιλίτσα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για την Καλαμπάκα και στάση για
γεύμα υπό την σκιά των Μετεώρων. Συνεχίζουμε για το Νομό Γρεβενών
και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Πίνδου. Μαγευτικά τοπία,
υπέροχες και ανεξερεύνητες διαδρομές, μέχρι την άφιξη και τακτοποίησή
μας στο εξαιρετικό PINDOS PALACE 3* sup. 33 χλμ. από την πόλη των
Γρεβενών, σε υψόμετρο 1.320 μ., χτισμένο μέσα στο κατάφυτο δάσος με
κυρίαρχο στοιχείο την πέτρα και το ξύλο. Δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Σμίξη - Σαμαρίνα - Τρίκωμο (Γεφύρι Αζίζ Αγά)
Πρόγευμα και εκδρομική εξόρμηση. Η Σμίξη, το πιο κοντινό χωριό στο
χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, με παλιές πέτρινες βρύσες &
αρχοντικά. Η Σαμαρίνα, πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε
ύψος περίπου 1.650μ., μέσα σε τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. Η
υπέροχη διαδρομή μας συνεχίζεται μέχρι το Τρίκωμο, με τη γέφυρα του
Αζίζ Αγά στους πρόποδες της Πίνδου. Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι,
το μεγαλύτερο σε ύψος στη Δ .Μακεδονία και από τα μεγαλύτερα στην
Ελλάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απολαύστε τις ανέσεις όπως
τζακούζι, σάουνα & εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ.
3η μέρα: Ζιάκας - Σπήλαιο - Περιβόλι - Βάλια Κάντα
(προαιρετική) - Βοβούσα
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με τις κοινότητες του Ζιάκα και
του Σπηλαίου. Συνεχίζουμε για το Περιβόλι, κοντά στα σύνορα με τα
Zαγοροχώρια της Hπείρου. Για τους τολμηρούς, προτείνουμε εκδρομή
με 4Χ4 και mini bus (έξοδα ατομικά), για πεζοπορία στον ακατέργαστο
Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα. Επόμενος σταθμός μας η Βωβούσα, το
πιο απομακρυσμένο χωριό της ανατολικής πλευράς του Ζαγορίου και
μία μαγευτική εμπειρία για τον επισκέπτη. Μέσα από το χωριό περνάει
ο Αωός ποταμός και είναι η βοή των νερών αυτό που έδωσε στο χωριό
την ονομασία του. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και
δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Μουσείο Μανιταριών - Μουσείο Μηλιάς - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο Μανιταριών στη Λάβδα
Γρεβενών. Συνεχίζουμε για το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου
φιλοξενούνται εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον
κόσμο (μήκους 5,02 μ.) από μαστόδοντα ηλικίας τριών εκατομμυρίων
χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η προαιρετική επίσκεψη στον
Εθνικό Δρυμό, δεν είναι πραγματοποιήσιμη.
Αναχ.: 28 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες
Δίκλινο

224

3ο άτομο

205

4ο άτομο

175

Μονόκλινο

270

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο ξενοδοχείο PINDOS PALACE 3* Sup, σε δωμάτια του κεντρικού
κτιρίου • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών •
Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Σύβοτα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30, περνώντας τη Γέφυρα του
Ρίο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας φτάνουμε στην Άρτα, κι από
εκεί στα κοσμοπολίτικα Σύβοτα Θεσπρωτίας. Τακτοποίηση στο
υπερπολυτελές ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND 5* Deluxe. Δείπνο.
2η μέρα: Νεκρομαντείο - Αχέροντας - Γλυκή - Σούλι - Παραμυθιά
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Σήμερα θα επισκεφθούμε έναν από
τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής το
Νεκρομαντείο. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στις πηγές του Ομηρικού
ποταμού Αχέροντα, για να απολαύσουμε το καταπράσινο τοπίο,
καιρού επιτρέποντος να κάνουμε στις εκβολές του την περίφημη
βαρκάδα (έξοδα ατομικά) και να πιούμε το καφεδάκι μας στη Γλυκή.
Το μεσημεράκι θα μας βρει σε μία όμορφη διαδρομή στα χωριά του
Σουλίου. Χρόνος για γεύμα στην πανέμορφη εξοχή Επιστροφή μέσω
Παραμυθιάς συνοδευόμενοι από εικόνες γαλήνης και ομορφιάς. Το
βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονή Γηρομερίου - Σαγιάδα - Σύβοτα
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Γηρομερίου
(13ος αιώνας) δίπλα στα Ελληνο-Αλβανικά σύνορα με τις σπάνιες
αγιογραφίες από την εποχή της ακμής του Δεσποτάτου της Ηπείρου.
Χρόνος για γεύμα στο γραφικό ψαροχώρι της Σαγιάδας και
επιστροφή προς την Ηγουμενίτσα και να απολαύσουμε τα Σύβοτα με
τα πολλά καταπράσινα μικρά νησάκια μέσα στη θάλασσα. Πολλοί
καταπράσινοι κολπίσκοι, καταγάλανα νερά που δημιουργούν
φυσικά φιόρδ κάνουν το τοπίο μοναδικό σε ομορφιά! Δείπνο.
4η μέρα: Σύβοτα - Πάργα - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την ονειρική Πάργα. Χρόνος
στον όμορφο παραθαλάσσιο οικισμό για φωτογραφίες με θέα
στο νησάκι απέναντι και το κάστρο ψηλά στο βάθος. Μέσω της
υποθαλάσσιας ζεύξης Πρεβέζης - Ακτίου και της γέφυρας Αντιρρίου Ρίου, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ.: 28 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά.
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
Δίκλινο Bungalow Θέα
Θάλασσα & Ιδ.Πισίνα
3ο άτομο
3ο & *4ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

PAXOS CLUB HOTEL 4*

ΠΑΞΟΙ

ένας επίγειος Παράδεισος!
1η μέρα: Αθήνα - Ηγουμενίτσα - Παξοί
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα μέσω γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου για την
Ηγουμενίτσα, απ΄ όπου θα πάρουμε το πλοίο που θα μας μεταφέρει
στους Παξούς. Θα περάσουμε μέσα σ’ αυτή την μαγευτική εικόνα και
θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο PAXOS CLUB HOTEL 4* στον
Γάϊο. Το βραδάκι θα δειπνήσουμε με τοπικά εδέσματα.
2η μέρα: Γνωριμία με τον Γάϊο και το νησί
Πρόγευμα από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ και ξεκινάμε την
περιήγηση μας για τη γνωριμία με το νησί των Παξών. Θα περάσουμε
από ονειρεμένα χωριουδάκια, όμορφα σαν καρτ-ποστάλ, θα
δούμε υπέροχες παρθένες παραλίες και θα σταματήσουμε για να
απολαύσουμε το καφεδάκι μας. Διερχόμενοι από τα σημαντικά
Λογγό, Λάκκα, Μαγαζιά. Δεν είναι τυχαίο ότι το καλοκαίρι όλα αυτά
τα μέρη κατακλύζονται από όχι μόνο από τουρίστες, αλλά και από
θαλαμηγούς, εκτιμώντας την ομορφιά του τόπου. Θα επιστρέψουμε
στο Γάϊο, την πρωτεύουσα του νησιού, με την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική των αρχοντικών του που μας γυρίζει χρόνια πίσω
και δένει απόλυτα με το καταπράσινο φυσικό τοπίο. Κλείνουμε τα
μάτια και μας έρχονται εικόνες από τους Ενετούς που βολτάριζαν τα
απογεύματα με τις κυρίες τους στα δρομάκια του. Δια του λόγου το
αληθές, στην άκρη υπάρχουν τα υπολείμματα του ενετικού κάστρου
του Αγίου Νικολάου και μάλιστα σε σχέδιο του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι. Αξίζει και μια επίσκεψή μας στο μουσείο των Παξών. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Παξοί (Προαιρετική κρουαζιέρα στους Αντίπαξους)
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε
την εξοχική γαλήνη του τοπίου, βόλτα στην περιοχή και τις ανέσεις
του ξενοδοχείου μας. Για όσους επιθυμούν, προτείνουμε (έξοδα
ατομικά) μία μίνι κρουαζιέρα στους Αντίπαξους. Η αίσθηση είναι
μοναδική καθώς έκπληξη προκαλούν η άγρια ομορφιά και τα
χρώματα των σπηλαίων, τα οποία δίνουν την εντύπωση ότι κάπου
εκεί θα δεις τα πειρατικά πλοία που τα είχαν κάποτε για αραξοβόλι
τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Παξοί - Ηγουμενίτσα - Πάργα - Αθήνα
Πρόγευμα από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ. Έχοντας μαζέψει
άπειρες εικόνες που θα μας συντροφεύουν για πολύ καιρό, περνάμε
με το πλοίο απέναντι στην Ηγουμενίτσα και συνεχίζουμε για τη
νησιωτική Πάργα. Σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) βόλτα στο
κάστρο του Αλί Πασά με τρενάκι. Αφού ξαποστάσουμε μ’έναν καφέ,
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τιμή κατ’άτομο με ΙΧ (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή
καθημερινά.

4 μέρες
264

4μέρες/ 3 νύχτες
175

294

205

Αναχ.: 28 Απριλίου, 4 μέρες

250
95
365

168
Δωρεάν
275

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν και πλοίο από Ηγουμενίτσα
με ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες
318
273
434

* 4ο άτομο ως 11,99 ετών στο δωμάτιο μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας με
το ξενοδοχείο.

Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND 5* Deluxe στα Σύβοτα
Θεσπρωτίας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με
πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν •
Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Παξοί - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο PAXOS CLUB
HOTEL 4* στον Γάϊο • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα Αμερικάνικου τύπου και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.
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περιορισμένος
αριθμός θέσεων

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

PORTO MANI SUITES

ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς!

Κότρωνας - Λάγια - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Κυπάρισσος Άλικα - Γερολιμένας Κοίτα - Αρεόπολη - Γύθειο
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. 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 τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης. 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. Στον οικισμό Κοίτα,
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πάμπολλα πυργόσπιτα για να
πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου.
Συνεχίζουμε για τη Βάθεια. Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο
θα διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, αλλά και τα αρχαία λατομεία
μαρμάρων. Ανάπαυλα για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο. Επόμενος
σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από
το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Το βράδυ
δείπνο.
3η μέρα: Άλικα - Διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα. 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! Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και μέσω Σπάρτης,
επιστρέφουμε στην Αθήνα.

BELLE HELENE HOTEL 3*sup
το

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για τον ιστορικό
Μυστρά (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για Σπάρτη για επίσκεψη στο
μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (έξοδα ατομικά). Αργότερα θα
περιηγηθούμε στο παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά
και το νησιωτικό χρώμα. Εγκατάσταση στο BELLE HELENE HOTEL 3*
sup στην παραλία Βαθύ. Το βράδυ δείπνο με ποτά.
2η μέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για το υπέροχο χωριό των Ταλάντων.
Τόπος με πλούσια βλάστηση και συνεχή ροή υδάτων που κάποτε
κινούσαν 11 νερόμυλους! Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακότατο σπήλαιο
(δεύτερο στο είδος του στην Ευρώπη), της Καστανιάς, (έξοδα ατομικά).
Επόμενος σταθμός μας η Νεάπολη, σχεδόν στη θέση της αρχαίας
πόλης των Bοϊών που καταποντίστηκε από σεισμό το 375 μ.Χ. Θα
απολαύσουμε τον γαλήνιο όρμο, φρέσκα ψαρικά στα ταβερνάκια, θα
φωτογραφηθούμε μπροστά από το ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη
Θαλασσινού, στην κεντρική πλατεία, στον καθεδρικό ναό της Αγίας
Τριάδας. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονεμβασιά
Πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στη ρομαντική καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς, το στολίδι της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου.
Ταξίδι στη μεσαιωνική καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια του
σήμερα ο περίπατος - περιήγηση μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα
και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις σαράντα εκκλησιές, τις καμάρες, που
από κάτω τους διασταυρώνονται τα γιορτινά λιθόστρωτα με πάμπολλα
μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα και ενθύμια, μικρά καφενεία κ.α.
Χρόνος για γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ, βολτούλα, σουβενίρ και
μοναδικές φωτογραφίες! Επιστροφή νωρίς το απόγευμα και δείπνο.
4η μέρα: Μονή Ελώνης - Λεωνίδιο - Παράλιο Άστρος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για την Ι.Μ. της Παναγίας Έλωνας, στο
απερίγραπτης ομορφιάς φαράγγι του Δαφνώνα στην Κυνουρία, χτισμένη
σε κάθετο και επιβλητικό κόκκινο βράχο που δίνει την εντύπωση ότι
σχεδόν αιωρείται! Συνεχίζουμε για το αρχοντικό Λεωνίδιο και μέσω
διαδρομής υπέροχης σαν μυθική δαντέλα και του υγροβιότοπου του
Μουστού φθάνουμε στο Παράλιο Άστρος όπου χρόνος για γεύμα. Μέσω
του αυτοκινητόδρομου, επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα.

Τιμή κατ’άτομο με δικό
σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με
& ποτά στη διάρκεια
ημιδιατροφή & ποτά στη διάρκεια των
των γευμάτων και extra
γευμάτων και extra παροχές*
παροχές*
3
μέρες/
μέρες/
3 μέρες 4 μέρες 2 νύχτες 34 νύχτες
Δίκλινο
185
250
110
157
3ο άτομο
147
196
75
106
3ο άτομο ως 12 ετών
80
95
Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετ.σε δίκλινο 135
174
64
88
Μονόκλινο
245
335
169
245
Family Cozy**
--320
460
Family Comfort**
--345
500

Αναχ.: 28 & 29 Απριλίου, 3 & 4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

189
160
80
135
242

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές PORTO MANI SUITES στην Κυπάρισσο.
• Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75
ετών • Φ.Π.Α.
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SKIROS PALACE 4*

ΣΚΥΡΙΑΝA ΑΛΟΓAΚΙA
Γύθειο ... της Ωραίας Ελένης! ΜYΘΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡAΔΟΣΗ!

* Ειδικές παροχές Belle Helene:
-16:00-20:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα βουτήματα και σνακ.
-20:30 δείπνο σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί
τοπική παραγωγής-βαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά).

Αναχ.: 29 Απριλίου, 3 μέρες

Με διαμονή στο ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ (2014)

** Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BELLE HELENE 3* Sup. στην παραλία
Βαθύ Γυθείου • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.

Αρχαιολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάϊτς, γύρος του
νησιού & επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά αλογάκια !!!
1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Αναχώρηση από Αθήνα για την Κύμη, επιβίβαση στο Ferryboat και
μετάβαση στη Λιναριά, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου όπου είναι
παράδοση πλέον να υποδέχονται τα πλοία από τον “Κάβο” με το
επικό μουσικό αριστούργημα του Richard Strauss “Zarathustra”
(Ζωροάστρης). Χρόνος για γεύμα στις τοπικές ταβέρνες με τα φρέσκα
θαλασσινά και μεταφορά στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο SKIROS
PALACE 4*. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Χώρα Σκύρου - Μαγαζιά
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί από
τη Χώρα, αμφιθεατρικά χτισμένη, σαν “γαντζωμένη” πάνω στον
βράχο του Θησέα. Εκεί θα περιηγηθούμε πεζή στα παραδοσιακά
πλακόστρωτα δρομάκια και την πλατεία Μπρούκ, θα επισκεφθούμε
το Αρχαιολογικό και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάϊτς.
Κατόπιν θα κατηφορίσουμε στον οικισμό Μαγαζιά με τη φημισμένη
αμμουδερή παραλία όπου χρόνος για μπάνιο. Το απόγευμα
θα περπατήσουμε στην παλιά χώρα της Σκύρου κάτω από το
φωταγωγημένο μεσαιωνικό κάστρο με την εντελώς διαφορετική,
ρομαντική ατμόσφαιρα του δειλινού! Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα
ποτά.
3η μέρα: Γύρος του νησιού
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στο βόρειο τμήμα της Σκύρου,
χαμένο μέσα στα πυκνά πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
Υπέροχο τοπίο που συνδυάζεται με τα παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια
και τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά.
Στη διαδρομή μας, θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό
χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους.
Στάση στο παραθαλάσσιο Πεύκο, παραδομένο στην ομορφιά του
τόπου με την γραφική ατμόσφαιρα. Χρόνος για μπάνιο στα μαγευτικά
νερά του και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο
απόγευμα. Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Από τις
κορυφαίες στιγμές του οδοιπορικού μας η επίσκεψη σε φάρμα με
σκυριανά αλογάκια, με τα αναλλοίωτα εδώ και αιώνες χαρακτηριστικά
που τα διαχωρίζουν από τα άλλα “πόνυ” και τα κάνουν από τις πιο
σπάνιες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον κόσμο! Από τη Λιναριά
θα επιβιβαστούμε στο ferry που θα μας μεταφέρει στην Κύμη και από
εκεί οδικώς επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Αναχ.: 28 Απριλίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά
ΔΩΡΟ τα ποτά (μη εμφιαλωμένα) στη διάρκεια των φαγητών
σε απεριόριστη κατανάλωση (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
Δίκλινο
3o άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

233
171
135
310

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Κύμη-Σκύρος-Κύμη (οικονομική θέση) • Μεταφορές, εκδρομές με πούλμαν • Διαμονή στο
ανακαινισμένο (2014) SKIROS PALACE 4*• Μπουφέ πρόγευμα και
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) στο ξενοδοχείο • Δώρο
απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων, όλα self service
(βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά
από post mix) • Αρχηγός -συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

KYMI PALACE

CRYSTAL MOUNTAIN 3* sup

η Μεγαλοπρεπής !

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΥΜΗ ΟΡΕΙΝΗ
... μοναδική από τη φύση της!

Πρωτομαγιά στην
στο υπέροχο Kymi Palace 4*

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύμη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα
Νέα Στύρα στη νότια Εύβοια. Χρόνος για καφεδάκι και μεζεδάκια
στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για την παραλία της
Κύμης όπου εγκατάσταση στο εντυπωσιακό KYMI PALACE
HOTEL 4*. Το βράδυ δείπνο από μπουφέ.
2η μέρα: Άνω Ποταμιά (Λιοτρίβι Κασομούλη
& Αρχ. Συλλογή)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο παλιό λιοτρίβι
του Κασομούλη (που έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως
μουσειακός επισκέψιμος χώρος) όπου θα γνωρίσουμε την
παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια,
επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή της Άνω Ποταμιάς, δίπλα
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιλαμβάνει τα
ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί όπου η ακρόπολη της
Αρχαίας Κύμης. Θα περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του
παραδοσιακού οικισμού της Άνω Ποταμιάς, από τα παλαιότερα
χωριά της περιοχής, η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα
στο πέλαγος και διατηρεί στοιχεία παραδοσιακής νησιώτικης
αρχιτεκτονικής! Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Κύμη - Λαογραφικό Μουσείο Παπανικολάου
Ι.Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην Κύμη στο
Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Παπανικολάου (Test Pap) που
στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα
στο είδος του στη χώρα, με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600
αντικείμενα. Στους χώρους του διοργανώνονται διαλέξεις,
σεμινάρια, εικαστικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στον κήπο του έχει κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο και η
πλούσια συλλογή του ανανεώνεται συνεχώς. Στη συνέχεια
προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (16
αι) κτισμένη στην αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου λίγο έξω από
την Κύμη. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στις ανέσεις του
ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο.

1η μέρα: Αθήνα - Ναύπακτος - Άνω Χώρα - Crystal Mountain
Αναχώρηση στις 08:00 από Αθήνα μέσω της νέας γέφυρας Ρίου
- Αντιρρίου. Άφιξη στην ιστορική Ναύπακτο με το Ενετικό κάστρο
της και το γραφικό Λιμάνι. Περιήγηση και χρόνος για περίπατο
και καφέ. Ανάβαση στην Άνω Χώρα και εγκατάσταση στο
φιλόξενο ξενοδοχείο CRYSTAL MOUNTAIN 3* sup. Ξεκούραση
και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Ελατού
Πλούσιο πρόγευμα με θέα το ελατόδασος και αναχώρηση
για την Αμπελακιώτισσα, ένα από τα αρχαιότερα χωριά της
Ναυπακτίας. Θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή της Παναγίας
που η ύπαρξη της χρονολογείται από το 1455 μ.Χ. Αργότερα
θα επισκευθούμε το αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό της Ελατού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ξεκούρασης στο
εκπληκτικό τοπίο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Το οδοιπορικό μας στον γύρο
της Τριχωνίδας αρχίζει από το Χάνι του Μπανιά με την παλιά
στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του Εύηνου.
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Θέρμο με το κρυφό Σχολειό με τα
κέρινα ομοιώματα. Περιήγηση στην περιοχή και στο μοναστήρι
του Κοσμά του Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο. Υπέροχη παραλίμνια
διαδρομή και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μονή Βαρνάκοβας - Γαλαξίδι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Μονή
Βαρνάκοβας την δεύτερη αρχαιότερη μονή της Ελλάδας μετά το
μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077 μ.Χ. Συνεχίζουμε προς
Αθήνα με ενδιάμεσους σταθμούς το πανέμορφο Γαλαξίδι και την
γραφική Ιτέα. Άφιξη αργά το απόγευμα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Ναύπακτος - Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Ελατού
3η μέρα: Ι.Μ.Βαρνάκοβας - Γαλαξίδι - Ιτέα - Αθήνα

4η μέρα: Ανδρονιάνοι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Πρωϊνό ελεύθερο και το μεσημέρι
αναχώρηση μέσω πανέμορφης ορεινής διαδρομής στα γειτονικά
χωριά. Χρόνος για γεύμα στους Ανδρονιάνους με τα εκλεκτά
κρεατικά και τον φημισμένο κοκκινιστό κόκορα. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή καθημερινά.
3 μέρες
29/4 - 1/5
Δίκλινο θέα θάλασσα
185
3ο άτομο
160
3ο άτ. έως 12 ετών
80
4ο άτομο έως 6 ετών
80
4ο άτ. 6,5 έως 12 ετ.
125
Μονόκλινο θέα θάλ.
215

Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας
μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή καθημερινά.
3 μέρες/
4 μέρες/
2 νύχτες
3 νύχτες
110
155
85
120
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
45
70
138
199

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν ως περιγραφή • Διαμονή στο KYMI
PALACE HOTEL 4* στην παραλία της Κύμης • Πλούσιο
πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγόςσυνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Αναχ.: 28 & 29 Απριλίου, 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

3 μέρες
178
162
215

4 μέρες
234
210
288

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο CRYSTAL
MOUNTAIN 3* sup στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας • Μπουφέ
πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /
Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για την όμορφη
γη της Θράκης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Σουφλί - Κάραγατς - Αδριανούπολη
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο
Σουφλί. Από τις Καστανιές, διέλευση των συνόρων (απαραίτητο
διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) και φθάνουμε στο Κάραγατς στον
χώρο του κτιρίου του Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων,
εκεί όπου κάποτε στάθμευε το Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για την
Αδριανούπολη (Edirne) και εγκατάσταση στο MARGI HOTEL 5* Lux.
Δείπνο.
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας
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 που οικοδομήθηκε
αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας στην Κύπρο, όπως νωρίτερα
το Σουλεϊμανίγιε είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους
στο Βελιγράδι, τη Ρόδο και τη Μάλτα. 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 του πολυβραβευμένου Μουσείο
Υγείας (έξοδα ατομικά). Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στις
κλειστές αγορές. Το βράδυ δείπνο σε κέντρο με ζωντανή μουσική, γλέντι!
4η μέρα: Μακρά Γέφυρα - Δαρδανέλια (Καλλίπολη) - Αλεξ/πολη ή Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευμα και διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη
γέφυρα του Εργίνη ποταμού στο Uzunkopru με τους 174 θόλους και τόξα
(1423 μ.Χ.). Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη μας (εξωτερική)
στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου (1875 μ.Χ.) και
ανακαινίσθηκε το 2013. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη
πόλη” (Gelibolu / Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο, με την
πλούσια πολεμική ιστορία. Μέσω Κήπων επιστρέφουμε στην Ελλάδα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Θράκη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.
Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι
απαραίτητη είτε ταυτότητα (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία), είτε
έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία
εισόδου. Τα ξενοδοχεία Ελλάδος ανάλογα με την αναχώρηση είναι:
Κομοτηνή: Anatolia Hotel 3* sup, Ξάνθη: Z Palace 5*, Αλεξανδρούπολη:
Ramada Plaza 5* Deluxe. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί
και αντίστροφα.
Αναχ.: 27 Απριλίου, 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά,
γλέντι σε τοπικό κέντρο με ζωντανή μουσική. ΔΩΡΟ τα
ποτά στο γλέντι (2 ποτήρια κρασί ή 1 μπύρα ή αναψυκτικά)
Δίκλινο
299
3ο άτομο
270
3o άτομο έως 12 ετών
250
Μονόκλινο
380

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν •
Δύο (1+1) διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος και δύο (2) στο MARGI
HOTEL 5* (Lux) στην Αδριανούπολη • Μπουφέ πρόγευμα και
δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δείπνο - γλέντι σε κέντρο
με ζωντανή μουσική και χορό (στη θέση του δείπνου της ημέρας)
• Δωρεάν χρήση του Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / Συνοδός •
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών
• 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.
95

Πρωτομαγιά στην

Μεσημβρία

Βουλγαρία

μονή Αλατζά

ΒΑΡΝΑ

πολιτιστικό οδοιπορικό στην Ανατολική Ρωμυλία
Αγχίαλος (Πομόρια) - Σωζόπολη - Βάρνα - Μονή Αλατζά - Πύργος (Μπουργκάς)

Ελάτε μαζί μας σε μια ακόμα ιστορική αναδρομή σε τοποθεσίες και μνημεία του Ελληνισμού. Στο οδοιπορικό αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να
επισκεφθούμε την πόλη Πύργο, γενέτειρα του ποιητή Κώστα Βάρναλη, τη Βάρνα, τη Μονή Αλατζά, τη Σωζόπολη, τη Μεσημβρία και την Αγχίαλο.
1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για
την Ξάνθη. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια του Z PALACE
HOTEL 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Ξάνθη - Μεσημβρία (Nesebar)
Μπουφέ πρόγευμα και διέλευση των ελληνο-βουλγαρικών
συνόρων (έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα απαραίτητα) με
προορισμό την Μεσημβρία, στα παράλια του Εύξεινου Πόντου.
Μετά από διαδρομή στην ύπαιθρο της Βουλγαρίας, άφιξη και
εγκατάσταση στο πολυτελές SOL NESSEBAR PALACE 5*
της αλυσίδας Melia στην τουριστική ζώνη. Δείπνο μπουφέ με
απεριόριστα τοπικά ποτά.
3η μέρα: Μεσημβρία - Αγχίαλος - Πύργος - Σωζόπολη
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην παλιά Μεσημβρία,
αρχαιότατη πόλη - αποικία των Ελλήνων που χτίστηκε σ’ένα
βραχώδες νησί στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, που
θυμίζει έντονα Μονεμβασιά. Είναι η πόλη με τις 42 εκκλησιές,
ολόκληρη προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Θα δούμε τα
τείχη της Αγ. Σοφίας (παλιά Μητρόπολη) και τα παλιά λουτρά
όπου ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 15ος ο Παναγιότατος
πήγαινε για θεραπεία. Συνεχίζουμε για την Αγχίαλο (Πομόρια)
όπου θα επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου με τις
εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας για μπουφέ γεύμα με απεριόριστα τοπικά ποτά και μετά
αναχωρούμε για τον Πύργο, την γενέτειρα του ποιητή μας
Κώστα Βάρναλη. Επίσκεψη στη Μητρόπολη και το ναό των
Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Τελευταίος μας σταθμός, η πόλη
της Σωζόπολης, αρχαία Ελληνική πόλη αφιερωμένη στον θεό
Απόλλωνα. Εδώ θα συναντήσετε τους περισσότερους Έλληνες
της Μαύρης θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό του
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Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη και
τον Ναό της Παναγίας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο
μπουφέ με απεριόριστα τοπικά ποτά.
4η μέρα: Βάρνα - Μονή Αλατζά
Μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην Ηλιόλουστη
Ακτή. Κατευθυνόμαστε για την πόλη της Βάρνας, σημαντικό
λιμάνι στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, γνωστή και ως
“καλοκαιρινή πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Η πόλη πήρε για
λίγο το όνομα Στάλιν από το 1949 ως το1956. Θα επισκεφθούμε
εξωτερικά έναν από τους πιο τουριστικούς χώρους της
Βουλγαρίας, τη μονή Αλατζά (12ου - 14ου αι) χτισμένη
ολόκληρη μέσα σε βράχο. Τον Μεσαίωνα ο χώρος αποτέλεσε
κατοικία ασκητών. Στη Βάρνα θα δούμε τη Μητρόπολη, το
δραματικό θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην
αγορά και την υπέροχη παραλία για φαγητό και βόλτα. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ με απεριόριστα τοπικά ποτά.
5η μέρα: Μεσημβρία - Αλεξανδρούπολη
Μπουφέ πρόγευμα και όμορφη διαδρομή στις ήπιες πλαγιές
της Στράντζας προς Τοπόλοφγκραντ, Σβίλεγκραντ, Ορμένιο.
Διέλευση των συνόρων και φθάνουμε στην Αλεξανδρούπολη.
Ξεκούραση στους πολυτελείς χώρους του RAMADA PLAZA
THRAKI 5* Lux. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
6η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ με αναμνήσεις μοναδικές
Σημειώσεις: Η επίσκεψη στη Μονή Αγίου Γεωργίου δύναται να
πραγματοποιηθεί και το πρωί της 5ης ημέρας.

SOL NESSEBAR PALACE

SOL NESSEBAR PALACE

Αναχ.: 27 Απριλίου, 6 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά
Πλήρης διατροφή την 3η μέρα του προγράμματος και
όλα τα ποτά στα φαγητά της Βουλγαρίας
Δίκλινο
365
3ο άτομο
315
3o άτομο έως 12 ετών
195
Μονόκλινο
465
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στην Ξάνθη στο Z PALACE HOTEL 5*, στην Μεσημβρία
(Nesebar) στο πολυτελές SOL NESSEBAR PALACE 5* (Lux) της αλυσίδας
Melia στην τουριστική ζώνη και στην Αλεξανδρούπολη στο RAMADA PLAZA
THRAKI 5* (Lux) • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Ένα επιπλέον γεύμα την 3η ημέρα του προγράμματος • Τα ποτά στη
διάρκεια όλων των δικαιούμενων φαγητών στη Βουλγαρία, σε απεριόριστη
κατανάλωση (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό, καφέ,
τσάϊ) • Δωρεάν wi-fi και χρήση της εσωτερικής και της εξωτερικής πισίνας,
του γυμναστηρίου στο SOL NESSEBAR PALACE • Αρχηγός / Συνοδός •
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

MYSTRAS GRAND 5*

ΜΥΣΤΡΑΣ

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
πρωινό καθημερινά.
3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο Standard
135
191
Δίκλινο Premium
156
224
3ο άτομο
-30%
-30%
3ο άτομο έως 5 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο 6 έως 12 ετών
-50%
-50%
Μονόκλινο Standard
199
282

η άνοιξη του

Barcelo Hydra Beach 5* DELUXE
HORIZON BLU 5* Lux.

Ερμιόνη - Γαλατάς - Πόρος - Ύδρα - Παλαιά Επίδαυρος

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες
Δίκλινο Θέα Κήπο
216
283
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
223
292
3ο άτομο
105
134
3ο άτομο έως 12 ετών
86
96
Μονόκλινο Θέα Κήπο
292
385
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα
299
398

AIOLIDES HOTEL 3* sup

Λ. Πλαστήρα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά (επιλογή μεσημεριανό ή δείπνο σερβιριζόμενο
από a la carte κατάλογο) & μια βραδιά με ζωντανή μουσική 28/4.
4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες
Δίκλινο Comfort
182
219
Δίκλινο Superior
198
240
3ο άτομο
75
95
3o άτομο ως 4 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Premium Studio *
515
620
* Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Επιπλέον παροχές: • Δωρεάν late check out 16.00. • Γλυκό
Καλωσορίσματος στο δωμάτιο. • Bar Restaurant: Διασκέδαση
με ζωντανή μουσική για το Σάββατο 28/4. • Έκπτωση 15% για
τις δραστηριότητες α) πρωινός περίπατος σε μονοπάτι μέσα στο
δάσος που καταλήγει σε καταρράχτη, β) Εscape room: «Λύστε το
μυστήριο του χαμένου θησαυρού των Αγράφων».

ALKYON RESORT & SPA 5*

Βραχάτι

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή καθημερινά.
3 μέρ./2 νύχ. 4 μέρ./3 νύχ.
Δίκλινο Standard
110
164
Δίκλινο Superior
129
193
Δίκλινο Executive
139
209
Δίκλινο Junior Suite
178
268
3ο άτομο
-30%
-30%
3ο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτ. 4-12 ετών σε Superior ή Junior Suite
-50%
-50%
Μεζονέτα *
335
500
Μονόκλινο Standard
179
267
* Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας
και του γυμναστηρίου (Spa Center).

1η μέρα: Αθήνα - Barcelo Hydra Beach - Ερμιόνη
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 και μέσω των Λουτρών της Ωραίας
Ελένης. Άφιξη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές συγκρότημα
BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe. Γεύμα από μπουφέ με Show
Cooking και απεριόριστα ποτά (κρασί, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά).
Το απόγευμα κοντινή βόλτα στην γειτονική “νησιωτική” Ερμιόνη. Το
βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Γαλατάς - Πόρος - Spa
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Γαλατά, απ’ όπου
θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της Πλάκας στον Πόρο.
Ελεύθερος χρόνος για καφεδάκι και γνωριμία με το νησί. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Γεύμα από μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το
απόγευμα απολαύστε τις all inclusive παροχές, πληθωρικές ανέσεις
του συγκροτήματος και τον χώρο του Spa (ελεύθερη χρήση πισίνας,
σάουνας, χαμάμ, γυμναστηρίου). Το βράδυ μπουφέ δείπνο με Show
Cooking και απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Ύδρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στην Ερμιόνη απ’όπου
θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) που θα μας μεταφέρει στο
εξαιρετικά γραφικό, αρχοντικό και κοσμοπολίτικο νησί της Ύδρας,
που έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα και απαγορεύονται τα τροχοφόρα.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά) και χρόνος για
περιπλάνηση στο παλιό γραφικό λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα
κανόνια, τα μουσεία, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα μοναστήρια,
τη ναυτική σχολή. Επιστρέφουμε το μεσημέρι και γεύμα από μπουφέ
με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all inclusive

παροχές, την υπέροχη παραλία, τις πισίνες κ.α. Το βράδυ μπουφέ
δείπνο με Show Cooking και απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Barcelo - Παλαιά Επίδαυρος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις ανέσεις του
Barcelo. Αργότερα, αναχωρούμε με κατεύθυνση προς το γραφικό
λιμανάκι της Παλαιάς Επιδαύρου με την απίστευτη φυσική ομορφιά
που δένει αρμονικά το βουνό με τη θάλασσα, το πεύκο και την
πορτοκαλιά. Χρόνος για γεύμα στις γραφικές ψαροταβέρνες και
επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής
1η μέρα: Αθήνα - Barcelo - Ερμιόνη
2η μέρα: Ύδρα
3η μέρα: Γαλατάς - Πόρος - Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ALL INCLUSIVE καθημερινά
στο ξενοδοχείο.

Δίκλινο Superior
Δίκλινο Deluxe
Δίκλινο Bungalow Superior
Δίκλινο Bungalow Family
3o άτομο*
3ο άτ. έως 11 ετών*
4ο άτ. έως 11 ετών*
Μονόκλινο Superior
Μονόκλινο Bungalow Superior

3 μέρες
29/4 - 1/5
217
232
236
253
164
80
118
275
305

All Inclusive BARCELO HYDRA BEACH:

• Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά
(αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό).
• Ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self service
(βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ,
αναψυκτικά από post mix), νερό.
• Ροφήματα: Καφές (φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο), τσάϊ,
ζεστή σοκολάτα.
• Ποτά στα μπαρ: ποικιλία τοπικών αλκοολούχων και
μη ποτών, βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα
ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), νερό.
• Σνακς: διατίθενται μόνο από το Beach bar.

4 μέρες
28/4 - 1/5
292
315
322
345
220
95
158
378
419

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με All Inclusive καθημερινά.
3 μέρες /2 νύχτες

4 μέρες /3 νύχτες

131
144
147
165
-30%
Δωρεάν
-50%
198
234

196
216
220
247
-30%
Δωρεάν
-50%
297
351

Tα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών.
Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα.
* 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family.
Tα Family Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%.
Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 8,00 το άτομο τη νύχτα.
Για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31/3 με προκαταβολή 50%, έκπτωση 5% στις τιμές με Ι.Χ.
Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BARCELO HYDRA BEACH 5*
Deluxe στο Πλέπι Ερμιονίδος • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό) •
Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post
mix) • Ροφήματα (καφές φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο, τσάϊ, ζεστή σοκολάτα), σνακς (από το Beach bar) • Ποτά προγράμματος All Inclusive • Τα
εισιτήρια πλοιάριου για τον Πόρο • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
97

ΕΚΔΡΟΜΕΣ
AΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
…με

ΙΚΑΡΙΑ το νησί της ευζωίας!

πολλές αεροπορικές

αποδράσεις!

Με συμμετοχή σε Ικαριώτικο Πανηγύρι!
Όλοι οι επιβάτες μας για Ικαρία με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Ικαρία - Θέρμα - Αγ.Κήρυκος - Αρμενιστής
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ικαρία. Οι επισκέψεις μας αρχίζουν από τα Θέρμα, όπου τα δεύτερα
καλύτερα στο είδος τους ιαματικά νερά παγκοσμίως! Θα επισκεφθούμε το Σπήλαιο που βρίσκεται πάνω στην παραλία
του οικισμού. Συνεχίζουμε για τον Άγιο Κήρυκο, την πρωτεύουσα του νησιού. Περίπατος στα λιθόστρωτα δρομάκια της
παλιάς πόλης όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την εντυπωσιακή εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κεντρική πλατεία
με το ξυλόγλυπτο τέμπλο του 1820/30 που την έκτισαν ναυτικοί του νησιού, το γυμνάσιο στο νεοκλασικό κτίριο σε σχέδια
του Βέλγου αρχιτέκτονα Ντυμπρέ, την Μητρόπολη του Αγίου Κηρύκου. Στον μώλο του λιμανιού δεσπόζει η Ικαριάδα, το
επιβλητικό γλυπτό από μέταλλο που υπενθυμίζει τη σχέση του νησιού με το μύθο του Ίκαρου. Αργότερα κατευθυνόμαστε για
τον Αρμενιστή. Εγκατάσταση στο CAVOS BAY HOTEL 3*. Το βράδυ, μετάβαση στο διπλανό χωριό Νας για το δείπνο μας,
απολαμβάνοντας το ωραιότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού!
2η μέρα: Κάμπος - Οινοποιείο Αφιανέ - Χριστός Ραχών
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για το αρχαιολογικό μουσείο του Κάμπου (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για μία υπέροχη
εμπειρία γευσιγνωσίας τοπικών φημισμένων κρασιών στο παραδοσιακό οινοποιείο του Νίκου Αφιανέ και ακολουθεί γεύμα
σε εξοχικό εστιατόριο με τοπικές σπεσιαλιτέ. Αργότερα θα μεταβούμε για περίπατο στο κοντινό κεφαλοχώρι Χριστός Ραχών,
γνωστό για τα χαλαρά του ωράρια. Χρόνος για καφέ και ψώνια και επιστρέφουμε στα ξενοδοχεία μας.
3η μέρα: Ι.Μ.Οσίας Θεοκτίστης - Εύδηλος - Νας - Ικαριώτικο Πανηγύρι!
Πρόγευμα μπουφέ και ξεκινάμε για το παμπάλαιο Μοναστήρι της Οσίας Θεοκτίστης από τη Λέσβο. Στο εσωτερικό του ναού,
θα δούμε αξιόλογες τοιχογραφίες με απεικονίσεις της Αγίας Γραφής και δίπλα από το ναό τη μικρή σπηλιά μέσα στην οποία
είναι χτισμένο το βυζαντινό παρεκκλήσι της μονής, η περίφημη “Θεοσκέπαστη”. Πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή μικρή
εκκλησία η οποία βρίσκεται κάτω από έναν πελώριο βράχο που μοιάζει με μανιτάρι. Επόμενος σταθμός μας ο Εύδηλος
το δεύτερο λιμάνι της Ικαρίας που διατηρεί την παραδοσιακή του φυσιογνωμία με πολλά καλοδιατηρημένα νεοκλασικά
αρχοντικά. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το χωριό
Νας, σε ειδυλλιακή τοποθεσία με μαγευτική του θέα προς το φαράγγι της Χάλαρης και το γραφικό ορμίσκο. Εκεί διακρίνονται
τα ερείπια του αρχαίου ναού της Ταυροπόλου Αρτέμιδος και η προκυμαία όπου βρισκόταν το αρχαίο λιμάνι. Συνεχίζουμε για
μία από τις κορυφαίες στιγμές του προγράμματος μας (θα συμμετάσχουμε σε ένα από τα φημισμένα ικαριώτικα πανηγύρια!!!)
4η μέρα: Ικαρία - Φάρος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση μας. Κατευθυνόμαστε προς το Μονοκάμπι όπου υπάρχει το μοναδικό ζωντανό
φελλόδεντρο όλων των Βαλκανίων και μετά για το γραφικό παραθαλάσσιο χωριό Φάρος όπου χρόνος για γεύμα. Πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα αναγραφόμενα.
Την 1η μέρα να έχετε εύκαιρο το μαγιό σας και μία πετσέτα, εάν επιθυμείτε να κάνετε Ιαματικά στα Θέρμα.

Πτήσεις με sky express

25 Μαϊου: Αθήνα - Ικαρία 12:20 - 13:55
28 Μαϊου: Ικαρία - Αθήνα 13:45 - 14:40
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς με ημιδιατροφή καθημερινά.
Τα γεύματα/ δείπνα δίνονται σε τοπικά επιλεγμένα εστιατόρια.

Ταξιδέψτε σε έναν ωραίο
προορισμό, παίρνοντας μια πρόγευση
καλοκαιρινών

διακοπών, χωρίς

να χάσετε ούτε λεπτό!
98

Δίκλινο Θέα Κήπο*

325

Δίκλινο Θέα Θάλασσα

336

3ο άτομο Θέα Θάλασσα**

282

Μονόκλινο Θέα Κήπο

365

Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

385

* Μόνο για δίκλινη χρήση.
** Μεταφέρει όλο το δωμάτιο σε Studio Θέα Θάλασσα.
Φόροι Αεροδρομίου 56 €

Περιλαμβάνονται: • • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS με δικαίωμα ανά
επιβάτη μίας χειραποσκευής μέχρι 8 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά • Διαμονή στο ξενοδοχείο CAVOS BAY HOTEL 3*,
στον Αρμενιστή • Mπουφέ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόρια καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομές, μεταφορές
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Γευστική εμπειρία κρασιών στο οινοποιείο Αφιανέ • Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Μόνο 24 θέσεις

Rodos Palace Luxury Resort 5*
σε δωμάτια με θέα θάλασσα!

ΡΟΔΟΣ & κρουαζιέρα στη Σύμη

1η μέρα: Αθήνα - Ρόδος - Πεταλούδες - Πόλη Ρόδου
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη και επίσκεψη στον
συγκλονιστικό βιότοπο των Πεταλούδων! Περίπατος δίπλα σε λιμνούλες με
νούφαρα, σκιερά μονοπάτια, ξύλινα γεφυράκια, κελαριστά ρυάκια αλλά και
μικρούς καταρράκτες. Αμέτρητα δέντρα, πλατάνια, σχίνα, κουμαριές, μυρτιές,
κισσοί κ.α. συνθέτουν μια τροπική μαγεία προσφέροντας δροσιά, υγρασία
και τροφή στις πορτοκαλοκόκκινες νυχτοπεταλούδες. Θα συνεχίσουμε για
γνωριμία με τα αξιοθέατα στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αρχίζοντας από το
λόφο του Μόντε Σμίθ με την πανοραμική θέα. Περίπατος στα δρομάκια, το παλιό
λιμάνι και το Κάστρο των Ιπποτών. Χρόνος για γεύμα και κατευθυνόμαστε
για το πολυτελές RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* Lux στην Ιξιά.
Εγκατάσταση σε δωμάτια με θέα θάλασσα και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Κρουαζιέρα στη Σύμη και τον Πανορμίτη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ολοήμερη κρουαζιέρα, από το λιμάνι της Ρόδου
στην πανέμορφη Σύμη και τον Πανορμίτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούμε
την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη, την οποία επισκέπτονται
κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές. Το μοναστήρι “γεμίζει” το φυσικό λιμανάκι
με το επιβλητικό καμπαναριό και τα αμέτρητα κελιά. Συνεχίζουμε για τη Σύμη
με τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τις ατέλειωτες σκάλες που γεμίζουν τα
κενά μεταξύ τους. Η Σύμη έχει παραμείνει άθικτη στο χρόνο, κρατώντας φυσική
ομορφιά σε πρότυπο δωδεκανησιακό στυλ. Κρυστάλλινη θάλασσα, φρέσκο
ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων που σκλαβώνει τον επισκέπτη. Επιστροφή το
απόγευμα στη Ρόδο και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Επτά Πηγές - Λίνδος - Μονή Τσαμπίκας - Καλλιθέα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία υπέροχη διαδρομή στις
Ανατολικές ακτές του νησιού. Στάση στον “κρυφό παράδεισο της Ρόδου”, τις Επτά
Πηγές. Ένα καταφύγιο δροσιάς και ξεκούρασης για τους περιηγητές του νησιού,
στην αγκαλιά των πλατανιών και των πεύκων, συντροφιά με τα κελαρύσματα
πουλιών δίπλα στα τρεχούμενα νερά. Συνεχίζουμε για την Αιγαιοπελαγίτικη
Λίνδο με τα ολόλευκα σπιτάκια, τα γραφικά πλακόστρωτα και την Ακρόπολη
να δεσπόζει ψηλά πάνω στον βράχο (έξοδα ατομικά). Επιστρέφοντας θα
προσκυνήσουμε στη Μονή της Παναγίας της Τσαμπίκας, ενώ τελευταίος μας
σταθμός για απογευματινό καφέ θα είναι στις εντυπωσιακά ανακαινισμένες
Θέρμες της Καλλιθέας (έξοδα ατομικά). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Πόλη Ρόδου - Φιλέρημος - Αθήνα.
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις πολυτελείς ανέσεις
του συγκροτήματος. Αναχωρούμε με τις αποσκευές μας για την πόλη της Ρόδου
για τα τελευταία σουβενίρ και αργότερα κατευθυνόμενοι προς το αεροδρόμιο,
ανάβαση στην Φιλέρημο με τα πλουμιστά παγώνια έξω από το ναό της Παναγίας
του 14ου αι. και τον δρόμο του Γολγοθά που καταλήγει στον τεράστιο σταυρό με
την μαγευτική θέα στο νησί και το Αιγαίο! Πτήση επιστροφής για Αθήνα.
Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
25 Μαϊου Αθήνα - Ρόδος 08:35 - 09:35
28 Μαϊου Ρόδος - Αθήνα 23:10 - 00:10
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή
Τιμή κατ’ άτομο με αεροπλάνο με καθημερινά, χωρίς εισιτήρια ή
εκδρομές.
ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο θέα θάλασσα
3o άτομο
3ο ατ. ως 12 ετών
Μονόκλινο

ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5*

VAROS VILLAGE 4* SUP

ΧΑΝΙΑ
… ένα λιμάνι με εικόνες Βενετίας!

ΛΗΜΝΟΣ
Φιλτάτη Φιλόξενος

Τάφοι Βενιζέλων - Χανιά - Μονή Πρέβελης
Ρέθυμνο - Φαράγγι Σαμαριάς
1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση.
Άφιξη και επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων στο
Ακρωτήρι μέσα σ’ ένα μαγευτικό άλσος με μοναδική θέα στην
πόλη. Συνεχίζουμε για τη ρομαντική πόλη των Χανίων για
καφεδάκι και περίπατο στο Βενετσιάνικο λιμάνι, τη Φορτέτζα,
τα καλντερίμια και τα γραφικά δρομάκια. Τακτοποίηση στο
πολυτελές ξενοδοχείο ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5*
στον Πλατανιά Χανίων. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Μονή Πρέβελης - Ρέθυμνο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο Ρέθυμνο, με
το Βενετσιάνικο λιμάνι, το Φάρο και τα τζαμιά. Συνεχίζουμε
για την Ιστορική Μονή Πρέβελης στο νότιο μέρος του νομού.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στα Χανιά και δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Χανιά (Ελεύθερη μέρα)
Μπουφέ πρόγευμα. Ελεύθερη ημέρα για να χαρείτε τις
ανέσεις του ξενοδοχείου, την παραλία του ή μια βόλτα στα
γραφικά Χανιά με το μαγευτικό Βενετσιάνικο λιμάνι με τα
πολλά καφέ και την έντονη ζωή. Μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς (προαιρετική)
Χανιά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Ομαλό
(έξοδα ατομικά) όπου η χιλιοτραγουδισμένη “Στράτα
Μουσούρων”. Από εκεί φτάνουμε ως την είσοδο του Φαραγγιού
της Σαμαριάς, από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Το απόγευμα
μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα.

Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
25 Μαϊου Αθήνα - Χανιά 07:50 - 08:40
28 Μαϊου Χανιά - Αθήνα 18:25 - 19:15
Αναχ.: 25 Μαϊου, 4 μέρες

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες

4 μέρες
279
238
210
350

Μόνο 24 θέσεις

4μέρες/ 3 νύχτες
149
112
90
218

Φόροι Αεροδρομίου 78 € - Επιβάρυνση για πλήρως ανακαινισμένα
δωμάτια με θέα θάλασσα € 10 το άτομο ανά διανυκτέρευση.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα οικονομικής θέσης
με Οlympic air • Μεταφορές-εκδρομές ως ανωτέρω πρόγραμμα με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου για την Κρουαζιέρα στη Σύμη Πανορμίτη • Διαμονή στο πολυτελές RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* Lux
στην παραλία της Ιξιάς σε δωμάτια με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο Standard GV
Δίκλινο Superior SSV
3ο άτομο Standard GV
3ο άτομο Superior SSV
3o άτομο έως 11 ετών
Μονόκλινο Standard GV

4 μέρες Αεροπορικώς
379
395
332
345
240
489

Φόροι αεροδρομίων € 78
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Χανιά-Αθήνα
οικονομικής θέσης με OLYMPIC AIR • Διαμονή στο πολυτελές ASTERION
HOTEL SUITES & SPA 5* στον Πλατανιά Χανίων • Μπουφέ πρόγευμα και
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομές, μεταφορές με τοπικό
κλιματιζόμενο πούλμαν όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός /
Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως
75 ετών • Φ.Π.Α.

Σταυροδρόμι πολιτισμών από την αρχαιότητα έως σήμερα,
πατρίδα του πεντάθλου, είναι το όγδοο σε μέγεθος νησί της
Ελλάδας, με συνολική έκταση 477,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η
πιο αγαπημένη από όλες τις στεριές. Αυτή την ποιητική φράση
βάζει ο Όμηρος στα χείλη του θεού Ηφαίστου για να δείξει την
ευγνωμοσύνη και την ικανοποίηση του Θεού που διωγμένος
από τον Όλυμπο βρήκε εδώ φιλοξενία και συμπαράσταση από
τους κατοίκους της, έστησε τα υπόγεια εργαστήρια του και από
τότε συνέδεσε το όνομά του με το νησί.
1η μέρα: Αθήνα - Λήμνος - Μύρινα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λήμνο. Άφιξη στο
όμορφο νησί και γνωριμία με την πρωτεύουσα τουνησιού, την
παραθαλάσσια Μύρινα. Αργότερα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
VAROS VILLAGE 4* sup στον Βάρο. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος Νησιού
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για το χωριό Κότσινα στον
κόλπο Μπουρνιά, στη θέση όπου σήμερα έχουν απομείνει λίγες
ψαροκαλύβες και η εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Επόμενη
επίσκεψη ο ιερός χώρος τον Καβείρων, στο ακρωτήρι χλόη,
απέναντι ακριβώς από το Καβείριο της Σαμοθράκης. Στάση
στο χωριό Κοντοπούλι για να επισκεφθούμε το Εργαστήρι
Αγγειοπλαστικής. Επόμενος αρχαιολογικός χώρος, κοντά στα
Καμίνια, η Πολιόχνη όπως την ονόμασαν οι Ιταλοί ανασκαφείς.
Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό του Μούδρου, στον ομώνυμο
κόλπο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της
χώρας και αποτελεί σπουδαίο θαλάσσιο βιότοπο, μεγάλης
οικολογικής σημασίας. Τέλος θα επισκεφθούμε την παραλία
Νεβγάτη όπου χρόνος για μεσημεριανό φαγητό. Δυνατότητα για
όσους επιθυμούν να κολυμπήσουν στην πανέμορφη παραλία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ελεύθερη μέρα στον Βάρο και στις πολυτελείς
ανέσεις του ξενοδοχείου!
Πλούσιο πρόγευμα. Το ξενοδοχείο μας αποτελεί από μόνο
του αξιοθέατο καθότι είναι χτισμένο στην άκρη του χωριού,
συμπεριλαμβάνοντας αρκετά με σεβασμό αναπαλαιωμένα
κτήρια. Οι αναβαθμισμένες ανέσεις του, η πισίνα και η μοναδική
αύρα του, είναι λόγος για να έχουμε ελεύθερη μέρα. Το βράδυ
δείπνο.
4η μέρα: Λήμνος - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα να απολαύσουμε όμορφο νησί της
Λήμνου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
26 Μαϊου Αθήνα - Λήμνος 05:40 - 06:30
29 Μαϊου Λήμνος - Αθήνα 22:15 - 23:05
Αναχ.: 26 Μαΐου, 4 μέρες αεροπορικώς
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο

322

3ο άτομο

299

Μονόκλινο

415

Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.
Περιλαμβάνονται: • Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα Λήμνος - Αθήνα οικονομικής θέσης με OLYMPIC air. • Μεταφορές - εκδρομές
ως πρόγραμμα με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές
VAROS VILLAGE 4* sup στον Βάρο • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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στο Konstantinos Palace 5* Lux

στο PATMOS AKTIS HOTEL & SPA 5*

ΚΑΡΠΑΘΟΣ

ΠΑΤΜΟΣ...

η ανεξερεύνητη γητεύτρα των Δωδεκανήσων
στο εντυπωσιακό Konstantinos Palace 5* Lux

Όλοι οι επιβάτες μας για Κάρπαθο με Sky Express,
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge
“Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!
1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Κάρπαθος - Πηγάδια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάρπαθο. Άφιξη και
μετάβαση στα Πηγάδια. Εγκατάσταση στο πολυτελές KONSTANTINOS
PALACE 5* Lux. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος χωριών
Πρόγευμα μπουφέ και ο γύρος μας σήμερα ξεκινάει από το Απέρι, την
πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, όπου θα περπατήσουμε στα γραφικά
του σοκάκια και γεφύρια από την εποχή της Ιταλοκρατίας. Στη συνέχεια
θα μεταφερθούμε στο Όθος όπου και θα ξεναγηθούμε στο λαογραφικό
μουσείο (έξοδα ατομικά) για να δούμε το εσωτερικό ενός Καρπάθικου
σπιτιού με την ιδιαίτερη διακόσμηση. Συνέχεια στο αγροτικό μουσείο
Πυλών (έξοδα ατομικά) όπου θα δούμε σκηνές και αντικείμενα από
την αγροτική ζωή των κατοίκων του νησιού. Μετάβαση στο γραφικό
ψαροχώρι Φοινίκι, όπου χρόνος για μπάνιο και φαγητό στο γραφικό
λιμανάκι του. Τελειώνοντας την ημέρα μας, θα μεταφερθούμε στις
γραφικές Μενετές, στον Ιερό βράχο της Παναγίας των Μενετών για να
απολαύσουμε τη θέα. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βόλτα στην παραδοσιακή Όλυμπο
Πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στην εκθαμβωτική Όλυμπο έναν
από τους πιο εντυπωσιακούς οικισμούς του νησιού, που μοιάζει να
ακροβατεί ανάμεσα σε δύο λόφους με ιστορία του φτάνει στον 9ο
αιώνα. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια, θα δούμε την εκκλησία
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην πλατεία του χωριού, το λαογραφικό
μουσείο Ολύμπου κ.α.. Χρόνος για να θαυμάσουμε τις μοναδικές
ομορφιές σε ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς εκεί που σμίγει η
παράδοση με την ιστορία και την σκληρή ζωή των κατοίκων του χωριού
αυτού. Αργότερα μετάβαση στο Διαφάνι, για μπάνιο και φαγητό και
επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Κάρπαθος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και χρόνος για να απολαύσετε τις ανέσεις του
πολυτελούς μας ξενοδοχείου. Αργότερα πεζή περιήγηση στην
πρωτεύουσα για να δούμε το Επαρχείο, το Αρχαιολογικό μουσείο,
τα κτήρια των Ιταλών κ.α. θα έχουμε χρόνο για καφέ, περίπατο στα
μαγαζιά και για γεύμα. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές
μακαρούνες αλλά και τα ψιλοκούλουρα. Το απόγευμα μεταφορά στο
αεροδρόμιο απ’όπου πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Πτήσεις με SKY EXPRESS:
25 Μαϊου Αθήνα - Κάρπαθος 17:30 - 18:40
28 Μαϊου Κάρπαθος - Αθήνα 19:10 - 20:20
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με αεροπλάνο με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο
415
3ο άτομο
350
3o άτομο 2 - 11 ετών
298
4o άτομο 2 - 11 ετών
179
Μονόκλινο
448
Φόροι Αεροδρομίου 56 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ΚάρπαθοςΑθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS • Μία (1)
χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι 23 κιλά •
Διαμονή στο ξενοδοχείο KONSTANTINOS PALACE 5* Lux στα
Πηγάδια • Mπουφέ πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Εκδρομές, μεταφορές όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα • Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
100

Ανάταση ψυχής στο ιερό νησί του Αιγαίου

1η μέρα: Πειραιάς - Πάτμος
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά και επιβίβαση σε πλοίο της
BLUE STAR στις 19:00 για Πάτμο. Άφιξη τα ξημερώματα στο νησί
και μεταφορά στον Γροίκο στο PATMOS AKTIS HOTEL & SPA 5* ή
στο SILVER BEACH 3* SUP. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σπήλαιο της Αποκάλυψης - Χώρα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την περιήγηση του νησιού. Αναχώρηση
για το προσκύνημά μας στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου
έζησε ο Άγιος Ιωάννης και όπου μετά από θεία επικοινωνία έγραψε
την Αποκάλυψη. Συνεχίζουμε για τη Μονή του Αγίου Ιωάννη του
Θεολόγου, που βρίσκεται στη Χώρα και θα έχουμε την ευκαιρία
να δούμε κειμήλια μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας.
Προαιρετικό γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Δείπνο.
3η μέρα: Λειψοί (προαιρετική εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι από όπου θα πάρουμε το
καράβι που θα μας μεταφέρει στους Λειψούς, ανατολικά της Πάτμου.
Μια μοναδική εμπειρία μας δίνεται με την επίσκεψή μας στα γραφικά
- πανέμορφα νησάκια των Λειψών. Ένας μικρός παράδεισος για να
τον περπατήσουμε και να τον θαυμάσουμε. Λευκά σπιτάκια με μπλε
πορτοπαράθυρα, εικόνα που γαληνεύει μάτια και νου. Προαιρετικό
γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πάτμος - Πειραιάς
Ημέρα ελεύθερη για διάφορες δραστηριότητες και αναχώρηση στις
13:05 με το πλοίο για τον Πειραιά μαζί με τις καλύτερες αναμνήσεις
από την εκδρομή μας.

με διαμονή στο

tinos beach 4*

ΤΗΝΟΣ
το νησί με τις άγνωστες ομορφιές
ΤΙΝOS BEACH 4* Κιόνια
Κοντά στο ναό του Ποσειδώνα, στη παραλία Κιόνια,
μόλις 2 χλμ. από τη Χώρα, σας περιμένει το αγαπημένο
σας ξενοδοχείο ΤΙΝΟS BEACH για να περάσετε όμορφες
Πασχαλινές διακοπές. Διαθέτει 110 δωμάτια Κεντρικού
κτιρίου, κλιματιζόμενα, με τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι
και λοιπές ανέσεις. Εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, μπαρ στη
πισίνα, πισίνα για μεγάλους και παιδιά, αίθουσα παιχνιδιών
με στερεοφωνική μουσική.
Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής
1η μέρα: Ραφήνα - Τήνος. Εγκατάσταση στο Tinos Beach.
Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Τήνος - Γύρος νησιού. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ελεύθερη μέρα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι.
Απόπλους για Ραφήνα.
SUPERFERRY
25 Μαϊου Ραφήνα - Τήνος 07:50 - 11:35
28 Μαϊου Τήνος - Ραφήνα 14:35 - 18:30

Δρομολόγια πλοίων blue star - Superfast:
25 Μαϊου Πειραιάς - Πάτμος 19:00 - 03:15 *
28 Μαϊου Πάτμος - Πειραιάς 13:05 - 20:20

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Ραφήνα
- Τήνος - Ραφήνα με ημιδιατροφή
καθημερινά.

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο οργανωμένο με πλοίο από Πειραιά με
ημιδιατροφή (στο Patmos Aktis).
SILVER BEACH 3* PATMOS AKTIS 5*
Δίκλινο GV
275
-Δίκλινο SV
296
-Δίκλινο Deluxe
-349
3ο άτομο
-292
3ο άτομο ως 14 ετών
-177
Μονόκλινο Deluxe
-499
Μονόκλινο GV*
354
-Μονόκλινο SV*
385
-* Περιορισμένος αριθμός μονόκλινων

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με πλοίο BLUE STAR
FERRIES - SUPERFAST Πειραιάς - Πάτμος - Πειραιάς • Μεταφορές,
εκδρομές με πούλμαν ως ανωτέρω πρόγραμμα • Διαμονή στο PATMOS
AKTIS SUITES & SPA 5* ή στο SILVER BEACH 3* Sup. • Μπουφέ
πρωινό και δείπνο (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο
με ημιδιατροφή
καθημερινά, χωρίς
εισιτήρια ή μεταφορές.

4 μέρες

4μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο Classic

199

128

Δίκλινο Superior

219

144

3ο άτομο

165

90

3ο άτ. ως 12 ετών

95

Δωρεάν

4ο άτ, ως 5 ετών *

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτ. 6 έως 12 ετών *

140

72

Μονόκλινο Classic

275

198

Μονόκλινο Superior

310

229

* 4ο άτομο μόνο σε classic δωμάτιο
Για όσους επιθυμούν μεταφορά με πούλμαν
Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα € 25 το άτομο

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα
με το SUPER FERRY (οικονομική θέση) • Διαμονή στο ξενοδοχείο
TINOS BEACH (Α’ κατ.) στα Κιόνια Τήνου • Πλούσιο μπουφέ
πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομή γύρος
νησιού • Μεταφορές από/ προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο κατά την
άφιξη και αναχώρηση • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Φ.Π.Α.

με διαμονή στο

Paradise Lifestyle ART Hotel

ΑΝΔΡΟΣ
ονειρώδης και αρχοντική!

Μοναστήρι Παναχράντου
Παλαιόπολη Χωριά Κορθίου - Μπατσί Μένητες
1η μέρα: Αθήνα - Ραφήνα - Άνδρος
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της Ραφήνας, απ’ όπου θα
σαλπάρουμε για την “Καπετάνισσα Άνδρο’’. Άφιξη στο πανέμορφο
Γαύριο. Επιβίβαση και αναχώρηση για το γραφικό Μπατσί με την
επιβλητική εκκλησία του Αγ. Φιλίππου να δεσπόζει στο ψηλότερο
σημείο, όπου θα απολαύουμε το καφεδάκι μας. Συνεχίζουμε για την
χώρα της Άνδρου όπου μας καλωσορίζει η Καΐρειος Βιβλιοθήκη
και το Ίδρυμα Κυδωνιέως, την πλατεία του Αφανούς Ναύτη και την
καμάρα με το μεσαιωνικό κάστρο. Θα περπατήσουμε στα γραφικά
της σοκάκια και θα εγκατασταθούμε στο PARADISE ART Hotel
στα άνετα και πολυτελή του δωμάτια. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό
εστιατόριο.
2η μέρα: Μονή Παναχράντου - Χωριά Κορθίου Στραπουργιές
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη και προσκύνημα στην Μονή
Παναχράντου οπού εκεί φυλάσσεται η κάρα του Αγ.Παντελεήμονα.
Στην συνέχεια αναχωρούμε για το νότιο τμήμα της Άνδρου,
όπου θα δούμε τα χωριά του Κορθίου με στάση στο διοικητικό
και οικονομικό κέντρο του, τον Όρμο Κορθίου για περίπατο.
Συνεχίζουμε για τις Στραπουργιές. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή
το απόγευμα και το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
3η μέρα: Προαιρετική Εκδρομή στην Τήνο
Μπουφέ πρόγευμα. Προαιρετική εκδρομή στην Τήνο (καιρού
επιτρέποντος) για προσκύνημα στην Παναγία και γύρο του νησιού.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο σε
τοπικό εστιατόριο.
4η μέρα: Μένητες - Γαύριο - Ραφήνα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το χωριό
Αποίκια, οπού θα συναντήσουμε την περίφημη πηγή Σάριζα και
δίπλα της το εμφιαλωτήριο νερού. Σύντομη στάση και συνεχίζουμε
για το καταπράσινο χωριό Μένητες με τις πηγές να αναβλύζουν
το νερό μέσα από κεφαλές λιονταριών. Ελεύθερος χρόνος για
περίπατο και καφέ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι
της Αγίας Μαρίνας που μοιάζει με κάστρο, γνωστό για το θαύμα
του μικρού Ανδρέα από την Κύπρο. Φαγητό (προαιρετικά) στην
παραλία του Αγ.Πέτρου και αναχώρηση για Γαύριο, απ’ όπου θα
επιβιβαστούμε για την Ραφήνα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.
SUPERFERRY
25 Μαϊου Ραφήνα - Άνδρος 07:50 - 09:45
28 Μαϊου Άνδρος - Ραφήνα 16:30 - 18:30

με διαμονή στο

DOLPHIN BAY FAMILY BEACH RESORT

ΣΥΡΟΣ
“Η αρχόντισσα των Κυκλάδων”

Το αγαπημένο σας παραθαλάσσιο resort Dolphin Bay 4*, καλύπτει
μια έκταση 20.000 τετραγωνικών μέτρων κτισμένο αμφιθεατρικά
σε παραδοσιακό κυκλαδίτικο ρυθμό, και εντυπωσιάζει με την
πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική του που ενσωματώνει τους φυσικούς
βράχους με το τυπικό Αιγαιοπελαγίτικο χρώμα του.

1η μέρα: Πειραιάς - Σύρος
Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά 06:45 και απόπλους 07:30. Άφιξη
στη Σύρο και μεταφορά στο αγαπημένο DOLPHIN BAY FAMILY
BEACH RESORT 4* στο Γαλησσά. Τακτοποίηση και μέρα ελεύθερη
να απολαύσετε τη μαγευτική παραλία του ξενοδοχείου, βραβευμένη
με Γαλάζια Σημαία. Μπουφέ δείπνο με ελεύθερη κατανάλωση ποτών
(κρασί, μπύρα & αναψυκτικό).
2η μέρα: Γύρος Νησιού
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο νησί από την
Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία) με τις παλιές εξοχικές κατοικίες
εφοπλιστών που θυμίζουν την αίγλη μιας άλλης εποχής. Επόμενος
σταθμός μας η Ερμούπολη με τα επιβλητικά νεοκλασικά και τη
μεγαλοπρεπή πλατεία. Μέρος της αποτελεί η Άνω Σύρος, η παλιά πόλη
του νησιού, κτισμένη στο λόφο. Ολοκληρώνοντας τη βόλτα μας, θα
περάσουμε από το πανέμορφο παραθαλάσσιο Κίνι. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, μπουφέ δείπνο με ελεύθερη κατανάλωση ποτών.
3η μέρα: Ελεύθερη μέρα
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη διάθεσή σας. Απολαύστε το μπάνιο
σας στην παραλία ή την πισίνα του ξενοδοχείου με την νέα 18 μέτρων
νεροτσουλήθρα. Από το μπαρ της πισίνας σας προσφέρουμε παγωτό
και Ποπ Κόρν. Επίσης μπορείτε να κάνετε μία βόλτα στην Ερμούπολη
για να επισκεφθείτε το Βιομηχανικό Μουσείο, μιας και το νησί φημίζεται
για τη βιομηχανία που άνθισε εκεί στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα. Μπουφέ μπουφέ δείπνο με ελεύθερη κατανάλωση ποτών.
4η μέρα: Σύρος - Πειραιάς
Πρωινό και χρόνος για ένα τελευταίο μπάνιο. Το μεσημέρι αναχώρηση
για το λιμάνι, για την επιστροφή μας στον Πειραιά με πλοίο της BLUE
STAR FERRIES.
Ακτοπλοϊκώς με Blue Star:
25 Μαϊου Πειραιάς - Σύρος 07:30 - 11:15
28 Μαϊου Σύρος - Πειραιάς 16:00 - 19:45
Τιμή κατ’ άτομο οργανωμένο με Τιμή κατ άτομο με δικό σας
μέσον Ι.Χ.(χωρίς εκδρομές
πλοίο BLUE STAR από Πειραιά
με ημιδιατροφή καθημερινά. και εισιτήρια) με ημιδιατροφή
Δωρεάν αναψυκτικά post mix, καθημερινά. Δωρεάν αναψυκτικά
κρασί χύμα, μπύρα draft και post mix, κρασί χύμα, μπύρα
νερό κατά την διάρκεια των draft και νερό κατά την διάρκεια
δείπνων.
των δείπνων.

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα, με πλοίο
Ραφήνα - Άνδρος - Ραφήνα με ημιδιατροφή καθημερινά, τα
δείπνα δίδονται σε επιλεγμένα τοπικά εστιατόρια.
Δίκλινο
279
3ο άτομο
205
Μονόκλινο
375

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορά Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα κατά
την άφιξή και επιστροφή • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής
με το SUPERFERRY • Μεταφορές, εκδρομές του προγράμματος
με κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο PARADISE ART Hotel
3* sup στη Χώρα της Άνδρου • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) σε τοπικό εστιατόριο. • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών •
Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.

Δίκλινο
3ο άτομο
3o & 4ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες 3 μέρ./ 2 νύχτ. 4 μέρ./ 3 νύχτ.
25 - 28/5
26 - 28/5
25 - 28/5
249
90
123
212
65
78
125
Δωρεάν
Δωρεάν
310
140
186

Επιβάρυνση δωματίου Superior / Θάλασσα € 10 το δωμάτιο την
διανυκτέρευση.
Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς-Σύρος-Πειραιάς με BLUE
STAR FERRIES οικονομικής θέσης • Διαμονή στο ξενοδοχείο DOLPHIN
BAY 4* στον Γαλησσά Σύρου • Ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ (πρωίβράδυ) με ποτά στη διάρκεια των φαγητών (μη εμφιαλωμένα, κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά) • Εκδρομή γύρος νησιού • Μεταφορές από/ προς το λιμάνι
στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη-αναχώρηση • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Φ.Π.Α.

Το δώρο μας! Τα ποτά στη διάρκεια των
φαγητών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)

ΠΑΡΟΣ

Αντίπαρος & Κουφονήσι

Ανακαλύπτοντας ξανά τα κατάλευκα νησιά

1η μέρα: Πειραιάς - Πάρος - Παροικιά - Νάουσα
Αναχώρηση από Πειραιά για Πάρο. Άφιξη στην Παροικιά και περίπατος
προς το ενετικό κάστρο, την εκκλησία των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης
στην παλιά πόλη και φυσικά την Παναγία την Εκατονταπυλιανή.
Χρόνος για γεύμα και μεταφορά στο PORTO PAROS 4* στη Νάουσα
(Κολυμπήθρες). Το απόγευμα περίπατος στη Νάουσα στο υπέροχο
λιμανάκι της. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Μεγάλος γύρος Νησιού - Πεταλούδες
Πρόγευμα μπουφέ και ολοήμερη εκδρομή που ξεκινάει από το
Μοναστήρι του Αγ.Αρσενίου (ένα από τα ιστορικότερα της Πάρου)
και θα συνεχίσουμε για τον βιότοπο με τις Πεταλούδες Tiger moth
με τα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. Επόμενος σταθμός μας η Αλυκή
και το ναυτικό μουσείο “Σκορπιός”. Συνεχίζουμε για τον Δρυό και το
Πίσω Λιβάδι, όπου χρόνος για γεύμα. Αργότερα θα ανηφορίσουμε στη
Μάρπησσα και τις Λεύκες, την πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, με την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Στα
Αρχαία Λατομεία στο Μαράθι θα μάθουμε τι είναι ο λυχνίτης της Πάρου
και γιατί από αυτόν κατασκευάστηκαν τα πιο φημισμένα αγάλματα της
Αρχαίας Ελλάδος, όπως η Αφροδίτη της Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη,
οι Κόρες της Ακρόπολης, η Νίκη της Σαμοθράκης κ.α. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ με ποτά.
3η μέρα: Αντίπαρος
Πρόγευμα μπουφέ και μεταφερόμαστε στο λιμάνι της Πούντας, απ’
όπου με πλοιάριο θα περάσουμε στην Αντίπαρο. Περιήγηση στα
γραφικά πλακόστρωτα με τα λουλουδιασμένα σπίτια και το ενετικό
κάστρο. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στις ανέσεις του Porto Paros.
Το απόγευμα ρομαντική βόλτα στη Νάουσα. Επιστροφή και δείπνο
μπουφέ με ποτά.
4η μέρα: Πάρος (Κουφονήσι) - Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε την παραλία με
τα πεντακάθαρα νερά ή ακόμα μία επίσκεψη στη Νάουσα. Για όσους
επιθυμούν προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο Κουφονήσι. Το
απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι της Παροικιάς για την επιστροφή μας
στον Πειραιά.
Σημείωση: η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης
μέρας. Η σειρά των επισκέψεων δύναται να τροποποιηθεί.
Ακτοπλοϊκώς με Blue Star:
25 Μαϊου Πειραιάς - Πάρος 07:25 - 11:40
26 Μαϊου Πειραιάς - Πάρος 07:25 - 11:40
28 Μαϊου Πάρος - Πειραιάς 19:15 - 23:25
Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Blue Star από Πειραιά με
ημιδιατροφή και ποτά στα φαγητά καθημερινά.
3 μέρες
4 μέρες
26-28 Μαΐου 25-28 Μαΐου
Δίκλινο θέα βουνό
235
276
Δίκλινο θέα πισίνα/πλάγια θάλασσα
240
284
Δίκλινο θέα θάλασσα
245
292
3ο άτομο
218
248
3ο άτομο ως 12 ετών
125
135
4ο άτομο ως 12 ετών *
200
225
Μονόκλινο θέα βουνό
290
358
Μονόκλινο θέα πισίνα/πλάγια θαλ.
299
370
Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά-Πάρο-Πειραιά οικονομικής
θέσης με Blue Star Ferries • Τα εισιτήρια του πλοίου από/προς Πούντα/
Αντίπαρο • Μεταφορές, εκδρομές με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν ως
πρόγραμμα • Διαμονή στο PORTO PAROS 4* • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δώρο απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια
των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα
ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Μόνο 25 θέσεις

KYMI PALACE 4*
Φέτος: Εκδρομή με 3 ξενοδοχεία να επιλέξετε: SPLENDOUR RESORT 5* Lux / Φηροστεφάνι
ANDROMEDA VILLAS & SPA / Ημεροβήγλι, OKEANIS BEACH 4* / Αγία Παρασκευή

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Σημαίνει καλντέρα & ηλιοβασίλεμα στην Οία!
Όλοι οι επιβάτες μας για Σαντορίνη με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!

1η μέρα: Αθήνα - Σαντορίνη
4 μέρες αεροπορικώς με Sky Express:
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαντορίνη. 25/5: Αθήνα - Σαντορίνη 13:30 - 14:25
Άφιξη και μεταφορά στα Φηρά στο υπερπολυτελές 28/5: Σαντορίνη - Αθήνα 18:15 - 19:10
SPLENDOUR RESORT 5* Lux στο Φηροστεφάνι, λίγα
Αεροπορικώς
λεπτά με τα πόδια από το κέντρο ή στο ANDROMEDA
4
μέρες
/ 3 νύχτες
VILLAS στο Ημεροβήγλι ή στο OKEANIS BEACH 4* στον
Τιμή κατ’ άτομο
κράτηση
κράτηση
Μονόλιθο. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος
από 22/4
ως 21/4
για περίπατο στα Φηρά.
SPLENDOUR RESORT 5* Με πρωϊνό καθημερινά
2η μέρα: Εκδρομή στο νησί & ηλιοβασίλεμα στην Οία!
Δίκλινο Standard SV
435
467
Πρόγευμα μπουφέ και θαυμάσια διαδρομή μέχρι το Ακρωτήρι Δίκλινο Superior SV
465
499
όπου συνεχίζονται οι ανασκαφές της αρχαίας πόλης. Junior pool suite SV
505
542
Σύντομο πέρασμα από την παραλία και κατευθυνόμαστε για Family Suite (2+2)*
1384
1487
295
317
το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία ενώ δεν θα παραλείψουμε 3ο άτομο ως 12 ετών
555
595
και μία επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο για μία ξενάγηση Μονόκλινο Standard SV
γευσιγνωσίας (έξοδα ατομικά)! Επιστροφή, ξεκούραση και ANDROMEDA VILLAS & SPA Με πρωϊνό καθημερινά
505
542
το απόγευμα θα απολαύσουμε το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα Δίκλινο Sup θέα Καλντέρα
565
605
του κόσμου στον ιδιότυπο οικισμό της Οίας με τα γραφικά Junior Suite θέα Καλντέρα
3ο άτομο ως 12 ετ σε Jr Suite
295
317
δρομάκια.
Μονό Sup θέα Καλντέρα

625

670

3η μέρα: Προαιρετική εκδρομή στο ηφαίστειο
OKEANIS BEACH 4* Με πρωϊνό καθημερινά
Πρόγευμα μπουφέ. Μέρα ξεκούρασης και ρέμβης. Για Δίκλινο Standard GV
335
360
355
382
όσους επιθυμούν, 09.30 αναχώρηση για την προαιρετική Δίκλινο Standard SV
245
264
κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά) στην Παλιά και Νέα Καμμένη. 3ο άτομο ως 12 ετών
425
456
Θα φτάσουμε στο ηφαίστειο με εκδρομικά καΐκια και θα Μονόκλινο Standard GV
δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου, από όπου βγαίνει θειάφι * Συνολική τιμή για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. Φόροι
αεροδρομίων: € 56 κατ’άτομο.
και ζεστός αέρας. Επιστροφή το μεσημέρι.
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Θήρα-Αθήνα με Sky
4η μέρα: Σαντορίνη - Αθήνα ή Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε Express • Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι
τις ανέσεις του ξενοδοχείου μέχρι το μεσημέρι. Αργότερα, 23 κιλά • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο/ξενοδοχείο • Διαμονή στο
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρωινό καθημερινά • Εκδρομή
μισής μέρας Ακρωτήρι - Προφήτης Ηλίας - Οινοποιείο • Απογευματινή
Αθήνα.
επίσκεψη στην Οία για το ηλιοβασίλεμα • Υπηρεσίες τοπικού μας
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους
χώρους επισκέψεων.
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΚΥΜΗ

στο υπέροχο Kymi Palace 4*
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύμη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα
Νέα Στύρα στη νότια Εύβοια. Χρόνος για καφεδάκι και μεζεδάκια
στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για την παραλία της
Κύμης όπου εγκατάσταση στο εντυπωσιακό KYMI PALACE
HOTEL 4*. Το βράδυ δείπνο από μπουφέ.
2η μέρα: Άνω Ποταμιά (Λιοτρίβι Κασομούλη
& Αρχ. Συλλογή)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο παλιό λιοτρίβι
του Κασομούλη (που έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως
μουσειακός επισκέψιμος χώρος) όπου θα γνωρίσουμε την
παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια,
επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή της Άνω Ποταμιάς, δίπλα
από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιλαμβάνει τα
ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί όπου η ακρόπολη της
Αρχαίας Κύμης. Θα περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του
παραδοσιακού οικισμού της Άνω Ποταμιάς, από τα παλαιότερα
χωριά της περιοχής, η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα
στο πέλαγος και διατηρεί στοιχεία παραδοσιακής νησιώτικης
αρχιτεκτονικής! Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Κύμη - Λαογραφικό Μουσείο Παπανικολάου
Ι.Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην Κύμη στο
Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Παπανικολάου (Test Pap) που
στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα
στο είδος του στη χώρα, με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600
αντικείμενα. Στους χώρους του διοργανώνονται διαλέξεις,
σεμινάρια, εικαστικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Στον κήπο του έχει κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο και η
πλούσια συλλογή του ανανεώνεται συνεχώς. Στη συνέχεια
προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (16
αι) κτισμένη στην αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου λίγο έξω από
την Κύμη. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στις ανέσεις του
ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Ανδρονιάνοι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Πρωϊνό ελεύθερο και το μεσημέρι
αναχώρηση μέσω πανέμορφης ορεινής διαδρομής στα γειτονικά
χωριά. Χρόνος για γεύμα στους Ανδρονιάνους με τα εκλεκτά
κρεατικά και τον φημισμένο κοκκινιστό κόκορα. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή καθημερινά.

Δίκλινο θέα θάλασσα

3 μέρες
26 - 28/5
179

Τιμή κατ΄άτομο με
δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή
καθημερινά.
3 μέρες/
2 νύχτες
107

4 μέρες/
3 νύχτες
154

3ο άτομο

160

85

120

3ο άτομο έως 12 ετών

80

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο έως 6 ετών

80

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο 6,5 έως 12 ετών

125

45

70

Μονόκλινο θέα θάλασσα

215

137

198

Περιλαμβάνονται: • • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν ως περιγραφή • Διαμονή στο KYMI PALACE HOTEL 4* στην
παραλία της Κύμης • Πλούσιο πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

SKIROS PALACE 4*

SKIATHOS PALACE 4*

Σκυριανά
αλογάκιa
μύθοι και παράδοση!

ΣΚΙΑΘΟΣ
..η “κοσμική” των Σποράδων!

Αρχαιολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Φάλταϊτς, γύρος του
νησιού & επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά αλογάκια !!!
1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Αναχώρηση από Αθήνα για την Κύμη, επιβίβαση στο Ferryboat και
μετάβαση στη Λιναριά, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου όπου είναι
παράδοση πλέον να υποδέχονται τα πλοία από τον “Κάβο” με το
επικό μουσικό αριστούργημα του Richard Strauss “Zarathustra”
(Ζωροάστρης). Χρόνος για γεύμα στις τοπικές ταβέρνες με τα φρέσκα
θαλασσινά και μεταφορά στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο SKIROS
PALACE 4*. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Χώρα Σκύρου - Μαγαζιά
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί από
τη Χώρα, αμφιθεατρικά χτισμένη, σαν “γαντζωμένη” πάνω στον
βράχο του Θησέα. Εκεί θα περιηγηθούμε πεζή στα παραδοσιακά
πλακόστρωτα δρομάκια και την πλατεία Μπρούκ, θα επισκεφθούμε το
Αρχαιολογικό και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φάλταϊτς. Κατόπιν
θα κατηφορίσουμε στον οικισμό Μαγαζιά με τη φημισμένη αμμουδερή
παραλία όπου χρόνος για μπάνιο. Το απόγευμα θα περπατήσουμε
στην παλιά χώρα της Σκύρου κάτω από το φωταγωγημένο μεσαιωνικό
κάστρο με την εντελώς διαφορετική, ρομαντική ατμόσφαιρα του
δειλινού! Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Γύρος του νησιού
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στο βόρειο τμήμα της Σκύρου,
χαμένο μέσα στα πυκνά πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα.
Υπέροχο τοπίο που συνδυάζεται με τα παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια
και τις πανέμορφες παραλίες με τα πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά.
Στη διαδρομή μας, θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό
χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους.
Στάση στο παραθαλάσσιο Πεύκο, παραδομένο στην ομορφιά του
τόπου με την γραφική ατμόσφαιρα. Χρόνος για μπάνιο στα μαγευτικά
νερά του και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο
απόγευμα. Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Από τις
κορυφαίες στιγμές του οδοιπορικού μας η επίσκεψη σε φάρμα με
σκυριανά αλογάκια, με τα αναλλοίωτα εδώ και αιώνες χαρακτηριστικά
που τα διαχωρίζουν από τα άλλα “πόνυ” και τα κάνουν από τις πιο
σπάνιες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον κόσμο! Από τη Λιναριά θα
επιβιβαστούμε στο ferry που θα μας μεταφέρει στην Κύμη και από εκεί
οδικώς επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Το δώρο μας!
Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά. ΔΩΡΟ τα ποτά (μη εμφιαλωμένα) στη
διάρκεια των φαγητών σε απεριόριστη κατανάλωση
(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά).
4 μέρες
Δίκλινο
249
3o άτομο
172
3ο άτομο ως 12 ετών
135
Μονόκλινο
315
Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Κύμη-Σκύρος-Κύμη (οικονομική θέση)
• Μεταφορές, εκδρομές με πούλμαν • Διαμονή στο ανακαινισμένο (2014)
SKIROS PALACE 4*• Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) στο ξενοδοχείο • Δώρο απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια
των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα
ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Αρχηγός -συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Σκιάθος
Αναχώρηση από Αθήνα 08:30 για την πανέμορφη πόλη
του Βόλου. Χρόνος για βόλτα και φαγητό σε κάποιο από τα
παραδοσιακά τσιπουράδικα. Το μεσημέρι 16:30 απόπλους
για Σκιάθο όπου θα φτάσουμε μετά από δυόμισι περίπου
ώρες. Μεταφορά στο SKIATHOS PALACE HOTEL 4* στις
Κουκουναριές. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Ι. Μ. Ευαγγελίστριας - Ξενάγηση πόλης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για προσκύνημα στην
Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Συνεχίζουμε για το
λιμάνι με τη χερσόνησο Μπούρτζι η οποία το χωρίζει στα δύο.
Πάνω της υπάρχουν μόνο λίγα από τα ερείπια του φρουρίου
που έκτισαν, όταν κατέλαβαν το νησί, οι αδερφοί Γκίζι το 1207.
Αργότερα θα κινηθούμε προς το κέντρο του νησιού της Σκιάθου
όπου είναι η ομώνυμη πόλη. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο
του λογοτέχνη Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, όπου σώζονται
πολλά έπιπλα και προσωπικά του αντικείμενα. Στη συνέχεια
περίπατος στα σοκάκια της πόλης θαυμάζοντας κάτασπρα
σπίτια, με τις κεραμοσκεπές, τα χαγιάτια και τα μπαλκόνια,
αμφιθεατρικά κτισμένα το ένα πλάι στο άλλο με μικρές αυλές
γεμάτες με πολύχρωμα λουλούδια. Χρόνος για γεύμα και
επιστροφή νωρίς το απόγευμα για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Σκιάθος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για ξεκούραση
στις βεράντες του ξενοδοχείου μας με τη μαγευτική θέα ή στη
διάσημη παραλία ακριβώς από κάτω του. Νωρίς το απόγευμα
θα επισκεφτούμε την χώρα για περίπατο και καφέ. Επιστροφή
και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Σκιάθος - Μαντούδι Ευβοίας - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι.
Επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και απόπλους για Μαντούδι
Ευβοίας. Μέσω πανέμορφης διαδρομής στην καταπράσινη
φύση, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για
γεύμα και καφέ.

RIGAS HOTEL 3* sup

...mama mia!

η ΣΚΟΠΕΛΟΣ

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Σκόπελος
Αναχώρηση από Αθήνα 8:30 για την πανέμορφη πόλη του
Βόλου. Χρόνος για βόλτα και φαγητό σε κάποιο από τα
παραδοσιακά τσιπουράδικα. Το μεσημέρι 16:30 απόπλους
για Σκόπελο. Μεταφορά στο RIGAS HOTEL 3* στη Χώρα της
Σκοπέλου. Εγκατάσταση και δείπνο.
2η μέρα: Γνωριμία με το νησί
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για γνωριμία με το νησί της
Σκοπέλου, για πολλούς το πιο πράσινο νησί της Μεσογείου.
Στη Χώρα θα επισκεφθούμε το οίκημα Βακρατσά, όπου
φυλάσσονται παλιές τοπικές φορεσιές και αντικείμενα από την
καθημερινή ζωή των Σκοπελιτών. Συνεχίζουμε για τον Πάνορμο,
το Κλίμα και καταλήγουμε στην περίφημη Γλώσσα, το δεύτερο
λιμάνι τού νησιού. Χρόνος για βόλτα στα καλντερίμια με τα
μαγαζάκια και καφεδάκι. Οι επισκέψεις μας κορυφώνονται
στο “Mamma Mia Chapel’’, τον Άγιο Ιωάννη στο Καστρί, το
υπέροχο εκκλησάκι πάνω στο βράχο που έγινε διάσημο από
τα γυρίσματα της ομώνυμης ταινίας του Hollywood. Χρόνος για
γεύμα στην περιοχή Λουτράκι και επιστρέφουμε για ξεκούραση.
Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Σκόπελος - Ι.Μ.Αγίου Προδρόμου
Μπουφέ πρόγευμα και προσκύνημα στην Ιερά Μονή του Αγίου
Προδρόμου. Συνεχίζουμε για την περιοχή του Αγνώντα, όπου
χρόνος για γεύμα σε παραδοσιακή παραθαλάσσια ταβέρνα της
περιοχής. Το απόγευμα απολαύστε τις ανέσεις του ξενοδοχείου
μας ή μία βόλτα στα στενά δρομάκια της Χώρας. Το βράδυ
δείπνο.
4η μέρα: Σκόπελος - Μαντούδι Ευβοίας - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γλώσσα, απ’όπου
επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και απόπλους για Μαντούδι
Ευβοίας. Μέσω πανέμορφης διαδρομής στην καταπράσινη
φύση, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για
γεύμα και καφέ.

Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων.
Δρομολόγια πλοίων:
25/5: Βόλος - Σκιάθος 16:30 - 18:45
28/5: Σκιάθος - Μαντούδι 11:15 - 15:45

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν και πλοίο
με ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες
Δίκλινο Modern
345
Δίκλινο Modern Θέα Θάλασσα
374
3o άτομο
287
3ο άτομο ως 12 ετών
185
4ο άτομο ως 12 ετών
230
Μονόκλινο Modern
455
Μονόκλινο Modern Θέα Θάλασσα
510
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πούλμαν σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής • Εισιτήρια πλοίου Βόλος-Σκιάθος-Μαντούδι
(οικονομική θέση) • Διαμονή στο ξενοδοχείο SKIATHOS PALACE HOTEL
4* • Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός-συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75
ετών • Φ.Π.Α.

Δρομολόγια πλοίων:
25/5: Βόλος - Σκόπελος 16:30 - 21:00
28/5: Γλώσσα - Μαντούδι 13:00 - 15:45

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν και πλοίο με ημιδιατροφή
καθημερινά.
4 μέρες
Δίκλινο
299
3o άτομο
248
3ο άτομο ως 12 ετών
205
Μονόκλινο
359
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πούλμαν σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής • Εισιτήρια πλοίου Βόλος-Σκόπελος-Μαντούδι
(οικονομική θέση) • Διαμονή στο ξενοδοχείο RIGAS HOTEL 3* στη Χώρα
της Σκοπέλου • Πρόγευμα μπουφέ και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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περιορισμένος
αριθμός θέσεων

KYTHEA RESORT 4 * SUP

ΚΥΘΗΡΑ

EΝΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΟ ΝΗΣI,
EΝΑΣ OΜΟΡΦΟΣ ΚOΣΜΟΣ

Νεάπολη - Καψάλι - Ποταμός - Αβλέμονας

1η μέρα: Αθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με κατεύθυνση τη Νεάπολη
Λακωνίας, απ’ όπου και θα σαλπάρουμε για τα μαγευτικά Κύθηρα.
Άφιξη στην Αγία Πελαγία στο μοναδικό ξενοδοχείο μας KYTHEA
RESORT 4* Sup. Δείπνο.
2η μέρα: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με την επίσκεψη
μας στην όμορφη Χώρα, πρωτεύουσα, με το έντονο αρχιτεκτονικό
ενδιαφέρον, το μεσαιωνικό κάστρο κ.ά. Κατηφορίζοντας θα
γνωρίσουμε το φιλόξενο Καψάλι. Συνεχίζοντας θα κατευθυνθούμε
στο Λιβάδι και Κάτω Λιβάδι όπου θα δούμε την Παναγία Κοντολετού,
το Βυζαντινό Μουσείο, την εκκλησία της Αναλήψεως και στη θέση
Κατούνι την πέτρινη γέφυρα κτισμένη επί Αγγλοκρατίας το 1822.
Έντονες θύμησες από το παρελθόν και τελειώνουμε με την επίσκεψη
μας στον Άγιο Θεόδωρο προστάτη του νησιού. Δείπνο.
3η μέρα: Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τον παραδοσιακό Μυλοπόταμο
σε μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες του νησιού. Τα αγέρωχα
πλατάνια και η τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική του χωριού θα
σας κερδίσουν από την πρώτη στιγμή. Εδώ θα θαυμάσουμε και τον
καταρράκτη Νεράιδα (Φόνισσα). Συνεχίζουμε για το πιο πράσινο
χωριό τα Μητάτα και το χωριό Ποταμό. Δείπνο.
4η μέρα: Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε
το μοναδικό νησί των Κυθήρων αφού πρώτα επισκεφτούμε το
παραθαλάσσιο χωριό Αβλέμονας με τους μικρούς του κολπίσκους
και το μικρό Ενετικό Κάστρο όπου δημιουργούν ένα απίστευτα
γοητευτικό φυσικό σκηνικό. Επιβίβαση στο πλοίο. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο Dlx
284
Δίκλινο Dlx Family
345
3o άτομο
225
3ο άτομο ως 12 ετών
125
*4o άτομο
205
Μονόκλινο Dlx
367
* 4o άτομο μόνο σε Dlx Family.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια • Διαμονή στο μοναδικό
KYTHEA RESORT 4* Sup. στα Κύθηρα • Μπουφέ πρωινό και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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περιορισμένος
αριθμός θέσεων

LIMIRA MARE 3*

ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΥΘΗΡΑ
Ελαφόνησος - Μονεμβασιά - Νερόμυλος Ταλάντων
Σπήλαιο Καστανιάς - Παραδείσι

1η μέρα: Αθήνα - Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς
- Νεάπολη
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για Λακωνία
και το υπέροχο χωριό των Ταλάντων. Τόπος με πλούσια βλάστηση
και συνεχή ροή υδάτων που κάποτε κινούσαν 11 νερόμυλους! Θα
επισκεφθούμε τον τέλεια αναστυλωμένο και μοναδικό πλήρως
λειτουργικό της περιοχής. Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακότατο
σπήλαιο (δεύτερο στο είδος του σε όλη την Ευρώπη), της Καστανιάς,
στην ανατολική απόληξη του Πάρνωνα, (έξοδα ατομικά) με απίστευτη
πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών. Θα
διανύσουμε 300 μ. περίπου σε άνετους διαδρόμους στις επισκέψιμες
αίθουσες έκτασης 1500 τ.μ. Σε μικρή απόσταση θα δούμε και
το παμπάλαιο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, σημαδεμένο απ’τα
περάσματα κουρσάρων και κατακτητών. Αργότερα εγκατάσταση στο
LIMIRA MARE HOTEL 3* στην παραλία της Νεάπολης. Δείπνο.
2η μέρα: Κύθηρα
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε με το πούλμαν και το τοπικό φέρρυ
για το υπέροχο νησί των Κυθήρων. Στον γύρο μας θα δούμε τον
Ποταμό, την ολόλευκη γραφική Χώρα, το Καψάλι το Λιβάδι κ.α.
Επιστροφή στη Νεάπολη. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ελαφόνησος - Παραδείσι
Πρόγευμα μπουφέ και πέρασμα στην Ελαφόνησο για γνωριμία με
το υπέροχο ψαρονήσι. Χρόνος για περίπατο στην προκυμαία ή
για ουζάκι και μεζεδάκια. Επιστροφή και ανάπαυση. Το απόγευμα
θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα από τη βυζαντινή Μονή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου (13ου αι) στο Παραδείσι και μετά τον
γαλήνιο όρμο της Νεάπολης, με τις καφετέριες και τα ταβερνάκια.
Μην παραλείψετε να φωτογραφηθείτε μπροστά από το ορειχάλκινο
άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού. Δείπνο.
4η μέρα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στη ρομαντική καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς, το στολίδι της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου.
Ταξίδι στη μεσαιωνική καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια του
σήμερα! Περίπατος - περιήγηση στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα
και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις σαράντα εκκλησιές, τις καμάρες,
που από κάτω τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα καντούνια με
πάμπολλα μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα και ενθύμια κ.α. Αυτές
τις μέρες, η μυσταγωγική ατμόσφαιρα είναι ακόμα πιο έντονη.
Απολαύστε και κρατήστε στα μάτια σας τη στιγμή. Επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους
επισκέψεων.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά.
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

3 μέρες
26 - 28/5
215
174
255

4 μέρες
25 - 28/5
267
214
320

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή πούλμαν
• Διαμονή στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στην παραλία
της Νεάπολης • Τα εισιτήρια του φέρρυ Νεάπολη - Κύθηρα Νεάπολη • Τα εισιτήρια Νεάπολη - Ελαφόνησος - Νεάπολη •
Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αρχηγός - συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α

BELLE HELENE HOTEL 3*sup
το

Γύθειο ... της Ωραίας Ελένης!

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για τον ιστορικό
Μυστρά (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για Σπάρτη για επίσκεψη στο
μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (έξοδα ατομικά). Αργότερα θα
περιηγηθούμε στο παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά
και το νησιωτικό χρώμα. Εγκατάσταση στο BELLE HELENE HOTEL 3*
sup στην παραλία Βαθύ. Το βράδυ δείπνο με ποτά.
2η μέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για το υπέροχο χωριό των Ταλάντων.
Τόπος με πλούσια βλάστηση και συνεχή ροή υδάτων που κάποτε
κινούσαν 11 νερόμυλους! Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακότατο σπήλαιο
(δεύτερο στο είδος του στην Ευρώπη), της Καστανιάς, (έξοδα ατομικά).
Επόμενος σταθμός μας η Νεάπολη, σχεδόν στη θέση της αρχαίας
πόλης των Bοϊών που καταποντίστηκε από σεισμό το 375 μ.Χ. Θα
απολαύσουμε τον γαλήνιο όρμο, φρέσκα ψαρικά στα ταβερνάκια, θα
φωτογραφηθούμε μπροστά από το ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη
Θαλασσινού, στην κεντρική πλατεία, στον καθεδρικό ναό της Αγίας
Τριάδας. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονεμβασιά
Πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στη ρομαντική καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς, το στολίδι της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου.
Ταξίδι στη μεσαιωνική καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια του
σήμερα ο περίπατος - περιήγηση μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα
και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις σαράντα εκκλησιές, τις καμάρες, που
από κάτω τους διασταυρώνονται τα γιορτινά λιθόστρωτα με πάμπολλα
μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα και ενθύμια, μικρά καφενεία κ.α.
Χρόνος για γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ, βολτούλα, σουβενίρ και
μοναδικές φωτογραφίες! Επιστροφή νωρίς το απόγευμα και δείπνο.
4η μέρα: Μονή Ελώνης - Λεωνίδιο - Παράλιο Άστρος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για την Ι.Μ. της Παναγίας Έλωνας, στο
απερίγραπτης ομορφιάς φαράγγι του Δαφνώνα στην Κυνουρία, χτισμένη
σε κάθετο και επιβλητικό κόκκινο βράχο που δίνει την εντύπωση ότι
σχεδόν αιωρείται! Συνεχίζουμε για το αρχοντικό Λεωνίδιο και μέσω
διαδρομής υπέροχης σαν μυθική δαντέλα και του υγροβιότοπου του
Μουστού φθάνουμε στο Παράλιο Άστρος όπου χρόνος για γεύμα. Μέσω
του αυτοκινητόδρομου, επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα.

* Ειδικές παροχές Belle Helene:
16:00-20:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα βουτήματα και σνακ.
20:30 δείπνο σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί
τοπική παραγωγής-βαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά).
16:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα παιδαγωγό, παιδικός
κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς.
Τιμή κατ’άτομο με δικό
σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με
& ποτά στη διάρκεια
ημιδιατροφή & ποτά στη διάρκεια των
των γευμάτων και extra
γευμάτων και extra παροχές*
παροχές*
3
μέρες/
μέρες/
3 μέρες 4 μέρες 2 νύχτες 34 νύχτες
Δίκλινο
189
252
115
164
3ο άτομο
148
199
76
105
3ο άτομο ως 12 ετών
80
95
Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετ.σε δίκλινο 135
175
65
89
Μονόκλινο
254
345
178
258
Family Cozy**
--325
465
Family Comfort**
350
505

Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου, 3 & 4 μέρες

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BELLE HELENE 3* Sup. στην παραλία
Βαθύ Γυθείου • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

περιορισμένος
αριθμός θέσεων

CRYSTAL MOUNTAIN 3* sup

PAXOS CLUB HOTEL 4*

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ ΟΡΕΙΝΗ
... μοναδική από τη φύση της!

ένας επίγειος Παράδεισος!

PORTO MANI SUITES
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς!

Κότρωνας - Λάγια - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Κυπάρισσος Άλικα - Γερολιμένας Κοίτα - Αρεόπολη - Γύθειο
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. 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 τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης. 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. Στον οικισμό Κοίτα,
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πάμπολλα πυργόσπιτα για να
πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου.
Συνεχίζουμε για τη Βάθεια. Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο
θα διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, αλλά και τα αρχαία λατομεία
μαρμάρων. Ανάπαυλα για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο. Επόμενος
σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από
το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Το βράδυ
δείπνο.
3η μέρα: Άλικα - Διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα. 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! Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και μέσω Σπάρτης,
επιστρέφουμε στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Ναύπακτος - Άνω Χώρα - Crystal Mountain
Αναχώρηση στις 08:00 από Αθήνα μέσω της νέας γέφυρας Ρίου
- Αντιρρίου. Άφιξη στην ιστορική Ναύπακτο με το Ενετικό κάστρο
της και το γραφικό Λιμάνι. Περιήγηση και χρόνος για περίπατο
και καφέ. Ανάβαση στην Άνω Χώρα και εγκατάσταση στο
φιλόξενο ξενοδοχείο CRYSTAL MOUNTAIN 3* sup. Ξεκούραση
και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Ελατού
Πλούσιο πρόγευμα με θέα το ελατόδασος και αναχώρηση
για την Αμπελακιώτισσα, ένα από τα αρχαιότερα χωριά της
Ναυπακτίας. Θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή της Παναγίας
που η ύπαρξη της χρονολογείται από το 1455 μ.Χ. Αργότερα
θα επισκευθούμε το αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό της Ελατού.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ξεκούρασης στο
εκπληκτικό τοπίο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Το οδοιπορικό μας στον γύρο
της Τριχωνίδας αρχίζει από το Χάνι του Μπανιά με την παλιά
στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του Εύηνου.
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Θέρμο με το κρυφό Σχολειό με τα
κέρινα ομοιώματα. Περιήγηση στην περιοχή και στο μοναστήρι
του Κοσμά του Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο. Υπέροχη παραλίμνια
διαδρομή και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μονή Βαρνάκοβας - Γαλαξίδι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Μονή
Βαρνάκοβας την δεύτερη αρχαιότερη μονή της Ελλάδας μετά το
μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077 μ.Χ. Συνεχίζουμε προς
Αθήνα με ενδιάμεσους σταθμούς το πανέμορφο Γαλαξίδι και την
γραφική Ιτέα. Άφιξη αργά το απόγευμα.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Ναύπακτος - Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Ελατού
3η μέρα: Ι.Μ.Βαρνάκοβας - Γαλαξίδι - Ιτέα - Αθήνα

Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου, 3 & 4 μέρες
Αναχ.: 26 Μαΐου, 3 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο
189
3ο άτομο
160
3ο άτομο ως 12 ετών
80
4ο άτομο ως 12 ετών
135
Μονόκλινο
242
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές PORTO MANI SUITES στην Κυπάρισσο.
• Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75
ετών • Φ.Π.Α.

Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

3 μέρες
178
162
215

ΠΑΞΟΙ

1η μέρα: Αθήνα - Ηγουμενίτσα - Παξοί
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα μέσω γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου
για την Ηγουμενίτσα, απ΄ όπου θα πάρουμε το πλοίο που θα
μας μεταφέρει στους Παξούς. Θα περάσουμε μέσα σ’ αυτή την
μαγευτική εικόνα και θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο PAXOS
CLUB HOTEL 4* στον Γάϊο. Το βραδάκι θα δειπνήσουμε με
τοπικά εδέσματα.
2η μέρα: Γνωριμία με τον Γάϊο και το νησί
Πρόγευμα από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ και ξεκινάμε
την περιήγηση μας για τη γνωριμία με το νησί των Παξών.
Θα περάσουμε από ονειρεμένα χωριουδάκια, όμορφα σαν
καρτ-ποστάλ, θα δούμε υπέροχες παρθένες παραλίες και
θα σταματήσουμε για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας.
Διερχόμενοι από τα σημαντικά Λογγό, Λάκκα, Μαγαζιά. Δεν είναι
τυχαίο ότι το καλοκαίρι όλα αυτά τα μέρη κατακλύζονται από όχι
μόνο από τουρίστες, αλλά και από θαλαμηγούς, εκτιμώντας την
ομορφιά του τόπου. Θα επιστρέψουμε στο Γάϊο, την πρωτεύουσα
του νησιού, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των αρχοντικών
του που μας γυρίζει χρόνια πίσω και δένει απόλυτα με το
καταπράσινο φυσικό τοπίο. Κλείνουμε τα μάτια και μας έρχονται
εικόνες από τους Ενετούς που βολτάριζαν τα απογεύματα με τις
κυρίες τους στα δρομάκια του. Δια του λόγου το αληθές, στην
άκρη υπάρχουν τα υπολείμματα του ενετικού κάστρου του Αγίου
Νικολάου και μάλιστα σε σχέδιο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Αξίζει
και μια επίσκεψή μας στο μουσείο των Παξών. Χρόνος ελεύθερος
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Παξοί (Προαιρετική κρουαζιέρα στους Αντίπαξους)
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα έχουμε χρόνο για να
απολαύσουμε την εξοχική γαλήνη του τοπίου, βόλτα στην
περιοχή και τις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Για όσους
επιθυμούν, προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μία μίνι κρουαζιέρα
στους Αντίπαξους. Η αίσθηση είναι μοναδική καθώς έκπληξη
προκαλούν η άγρια ομορφιά και τα χρώματα των σπηλαίων, τα
οποία δίνουν την εντύπωση ότι κάπου εκεί θα δεις τα πειρατικά
πλοία που τα είχαν κάποτε για αραξοβόλι τους. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Παξοί - Ηγουμενίτσα - Πάργα - Αθήνα
Πρόγευμα από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ. Έχοντας μαζέψει
άπειρες εικόνες που θα μας συντροφεύουν για πολύ καιρό,
περνάμε με το πλοίο απέναντι στην Ηγουμενίτσα και συνεχίζουμε
για τη νησιωτική Πάργα. Σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) βόλτα
στο κάστρο του Αλί Πασά με τρενάκι. Αφού ξαποστάσουμε μ’έναν
καφέ, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες

4 μέρες
234
210
288

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο CRYSTAL
MOUNTAIN 3* sup στην Άνω Χώρα Ναυπακτίας • Μπουφέ
πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /
Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν και πλοίο από
Ηγουμενίτσα με ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες
Δίκλινο
329
3ο άτομο
290
Μονόκλινο
455
Περιλαμβάνονται: • • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν
• Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Παξοί - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο PAXOS
CLUB HOTEL 4* στον Γάϊο • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα Αμερικάνικου τύπου
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας •
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
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MEDITERRANEE HOTEL 4*
MOUIKIS HOTEL 3*

Όμορφη

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

MOUIKIS HOTEL - πλήρως ανακαινισμένο 3*
Κεντρικότατο, δίπλα από τον κεντρικό πεζόδρομο “Λιθόστρωτο”.
Δωμάτια με όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως a/c, ντους,
ψυγειάκι, Wi-Fi, δορυφορική TV, κ.α.
HOTEL MEDITERRANEE - παραλιακό στην Λάσση 4*
Χτισμένο ιδανικά στο γαλήνιο περιβάλλον της ακτογραμμής
της Λάσσης, μόλις 2 χιλιόμετρα από το Αργοστόλι. Παρέχει
πισίνες, γήπεδο τέννις, μπαρ στην παραλία, δωρεάν wi-fi,
ευρύχωρα δωμάτια με σεσουάρ, πετσέτες πισίνας και παραλίας,
δορυφορική ΤV, χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, μπαλκόνι κ.α.
1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλλονιά
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα για την πανέμορφη
Κεφαλλονιά, μέσω Πάτρας - Σάμης. Άφιξη στο γραφικό
Αργοστόλι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα μπορείτε να
επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα
και να χαλαρώσετε στα όμορφα ταβερνάκια.
2η μέρα: Γύρος νησιού (βόρειο)
Αναχώρηση το πρωί για το γύρο της Κεφαλλονιάς. Θα
επισκεφθούμε το καταπληκτικό σπήλαιο της Δρογκαράτης,
την κωμόπολη της Σάμης με το απαράμιλλης ομορφιάς
λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και το γραφικό παραλιακό
χωριό της Αγ.Ευφημίας. Ακολουθεί η γοητευτική διαδρομή
προς το Βόρειο τμήμα του νησιού μέχρι τον παραδοσιακό και
κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Επιστρέφοντας, θα
δούμε την ιστορική χερσόνησο της Άσσου με το ενετικό κάστρο
και θα φωτογραφίσουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου με τα
γαλαζοπράσινα νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Γύρος νησιού (νότιο)
Επίσκεψη στο Ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου, το μοναστήρι
του Αγ.Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιούπροσκύνημα στο ιερό Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας ο
τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε τα τοπικά
κρασιά (Ρομπόλα). Συνεχίζουμε για τα όμορφα χωριά του δήμου
Λειβαθούς με στάση στο πιο γραφικό χωριό Κουρκουμελάτα.
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε το πιο τουριστικό χωριό
της Κεφαλονιάς, την πανέμορφη Σκάλα, και επιστροφή στο
Αργοστόλι.
4η μέρα: Κεφαλλονιά - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος για να επισκεφθείτε για μια
τελευταία βόλτα το Λιθόστρωτο και στην συνέχεια αναχώρηση
για το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο Καταβόθρες. Όμορφη
διαδρομή στην Λάσση με τις πανέμορφες παραλίες του Πλατύ
και Μακρύ Γιαλού. Από τον Πόρο αποχαιρετάμε την Κεφαλονιά
και αναχωρούμε για την Αθήνα.
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με πρωινό καθημερινά.
MEDITERRANEE HOTEL
MOUIKIS HOTEL
Δίκλινο
270
210
3ο άτομο
235
160
Μονόκλινο
345
255

Περιλαμβάνονται: • Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο MEDITERRANEE
HOTEL 4* ή στο κεντρικό MOUIKIS HOTEL 3* στo Αργοστόλι •
Τα εισιτήρια του πλοίου προς/από Κεφαλλονιά • Μπουφέ πρωινό
καθημερινά • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
έως 75 ετών • Κεφαλλονίτης Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Oι είσοδοι σε σπήλαια και αρχαιολογικούς
χώρους, περίπου € 12 κατ’ άτομο.
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PINDOS PALACE 3* sup
& VASILITSA RESORT 4*

THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5*

ΒΑΛΙΑ
ΚΑΛΝΤΑ
επίσκεψη στο πρόσφατα βραβευμένο
λιμνηΣ πλαστηρα καιμε Guinness
Μουσείο Μηλιάς

τα χρώματα της...

Ελάτη - Περτούλι - Τρίκαλα - Μετέωρα - Μέτσοβο

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 με ενδιάμεσες στάσεις
προς το χωριό Πύλη. Επίσκεψη στη βυζαντινή εκκλησία του
13ου αι Πόρτα Παναγιά και συνεχίζουμε για φωτογραφίες
στο τοξωτό γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα. 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*, λίγο έξω από την Καρδίτσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ονειρική ημέρα στην Λίμνη
Πλαστήρα ή Ταυρωπού. Προσκύνημα στην Σταυροπηγιακή
Ι.Μ.Κορώνης (12ου αι) με την απίστευτη θέα. Μέσω της Πλαζ
του Λαμπερού κατευθυνόμαστε προς το Φράγμα. Περνώντας
από τα χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, απέραντη ομορφιά μας αφήνει
έκθαμβους. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις
ανέσεις του. Το βράδυ δείπνο.
3η 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.
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.
3η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα.
Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου,
3 & 4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο
με δικό σας
μέσο Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή
ημιδιατροφή καθημερινά.
καθημερινά.
3
μέρες/
μέρες/
3 μέρες 4 μέρες 2 νύχτες 34 νύχτες
Δίκλινο
172
225
99
139
3ο άτομο
3o άτομο 2 - 12
ετών
4 άτομο 2 - 12
ετών
Μονόκλινο

160

205

80

95

130

168

215

290

85

120

Δωρεάν Δωρεάν
60
142

82
205

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL
& SPA (5*) 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.

Σαμαρίνα - Σμίξη - Περιβόλι - Βοβούσα - Μουσείο Μηλιάς
Καλαμπάκα - Ζιάκας - Γεφύρι Αζίζ Αγά
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Βασιλίτσα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για την Καλαμπάκα και στάση για
γεύμα υπό την σκιά των Μετεώρων. Συνεχίζουμε για το Νομό Γρεβενών
και την ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Πίνδου. Μαγευτικά τοπία,
υπέροχες και ανεξερεύνητες διαδρομές, μέχρι την άφιξη και τακτοποίησή
μας στο εξαιρετικό PINDOS PALACE 3* sup ή στο VASILITSA
RESORT 4* σε υψόμετρο 1.320 μ., χτισμένα μέσα στο κατάφυτο δάσος
με κυρίαρχο στοιχείο την πέτρα και το ξύλο. Δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Σμίξη - Σαμαρίνα - Τρίκωμο (Γεφύρι Αζίζ Αγά)
Πρόγευμα και εκδρομική εξόρμηση. Η Σμίξη, το πιο κοντινό χωριό
στο χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, με παλιές πέτρινες βρύσες
& αρχοντικά. Η Σαμαρίνα, πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα
σε ύψος περίπου 1.650μ., μέσα σε τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. Η
υπέροχη διαδρομή μας συνεχίζεται μέχρι το Τρίκωμο, με τη γέφυρα του
Αζίζ Αγά στους πρόποδες της Πίνδου. Πρόκειται για μονότοξο γεφύρι,
το μεγαλύτερο σε ύψος στη Δ .Μακεδονία και από τα μεγαλύτερα στην
Ελλάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απολαύστε τις ανέσεις όπως
τζακούζι, σάουνα & εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ.
3η μέρα: Ζιάκας - Σπήλαιο - Περιβόλι - Βάλια Κάντα (προαιρετική)
- Βοβούσα
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με τις κοινότητες του Ζιάκα και
του Σπηλαίου. Συνεχίζουμε για το Περιβόλι, κοντά στα σύνορα με τα
Zαγοροχώρια της Hπείρου. Για τους τολμηρούς, προτείνουμε εκδρομή
με 4Χ4 και mini bus (έξοδα ατομικά), για πεζοπορία στον ακατέργαστο
Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα. Επόμενος σταθμός μας η Βωβούσα,
το πιο απομακρυσμένο χωριό της ανατολικής πλευράς του Ζαγορίου και
μία μαγευτική εμπειρία για τον επισκέπτη. Μέσα από το χωριό περνάει
ο Αωός ποταμός και είναι η βοή των νερών αυτό που έδωσε στο χωριό
την ονομασία του. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και
δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Μουσείο Μανιταριών - Μουσείο Μηλιάς - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο Μανιταριών στη Λάβδα
Γρεβενών. Συνεχίζουμε για το Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου
φιλοξενούνται εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον
κόσμο (μήκους 5,02 μ.) από μαστόδοντα ηλικίας τριών εκατομμυρίων
χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Σε περίπτωση κακοκαιρίας, η προαιρετική επίσκεψη στον
Εθνικό Δρυμό, δεν είναι πραγματοποιήσιμη.
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με
πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά.
PINDOS PALACE
Δίκλινο
225
3ο άτομο

205

4ο άτομο

175

Μονόκλινο

270

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με
πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά.
VASILITSA RESORT
Δίκλινο
210
3ο άτομο
145
3ο άτ. έως 12 ετ.
95
4ο άτ. έως 12 ετ.
145
Μονόκλινο
270

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
PINDOS PALACE 3* Sup, σε δωμάτια του κεντρικού
κτιρίου ή στο VASILITSA RESORT 4* • Μπουφέ πρωινό
και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως
75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

…μεταδοτικά γοητευτική!

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - Πρέσπες

στο πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA 5*
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την Καστοριά, μέσω
Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά και ακτοποίηση στο
πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT
& SPA 5* Deluxe στην Καστοριά. Καλωσόρισμα με welcome
cocktail & σοκολατένιες λιχουδιές. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Κέρινα Ομοιώματα
Μαυροχωρίου - Νέο Ενυδρείο Νέο Σπήλαιο Καστοριάς
“Σπηλιά του Δράκου” -Πόλη (Ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, όπου
ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 5000
π.Χ. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το
εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και
Προϊστορίας” στο Μαυροχώρι Καστοριάς. Ακολουθούν τα δύο
νέα καμάρια της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, το
υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο γλυκού νερού των Βαλκανίων
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, η παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια,
τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής.
Επιστροφή. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την ονειρώδη επίσκεψη
στα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, στη Μικρή και τη
Μεγάλη Πρέσπα. Ξεχωρίζει ο Άγιος Γερμανός, γνωστός και
για τα περίφημα φασόλια καθώς και ο οικισμός Ψαράδες
με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά δείγματα. Ιδιαίτερη είναι και η
πολιτιστική κίνηση της περιοχής, ειδικά στο “σήμα κατατεθέν”
νησάκι του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, στο
οποίο θα φθάσουμε διασχίζοντας την πολυφωτογραφημένη
πεζογέφυρα. Επιστροφή. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο ενημέρωσης
Αρκούδας - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του
όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον παραδοσιακό οικισμό και
διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου, για το οποίο λένε ότι
είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας. Επίσκεψη στο Κέντρο
Ενημέρωσης και μετά στο παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων.
Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
καθημερινά.
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

248
205
319

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA HOTEL
5* Deluxe στην Καστοριά • Μπουφέ ελληνικό πρωινό και μπουφέ
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δωρεάν wi-fi σε όλους τους
χώρους του ξενοδοχείου • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Με διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2016)
στολίδι της Βορείου Ελλάδος!

DION PALACE 5*
Λουλούδια του

ΟΛΥΜΠΟy!

Παναγία Σουμελά - Βεργίνα - Βέροια - Λιτόχωρο - Δίον - Αμπελάκια

1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Πιερία
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00, με ενδιάμεσες στάσεις για
την όμορφη Πιερία. Μέσω Τεμπών, Πλαταμώνα, επίσκεψη του
αρχαιολογικού μουσείου του Δίον. Άφιξη στο ξενοδοχειακό
μαργαριτάρι της Πιερίας, το πλήρως ανακαινισμένο (2018)
συγκρότημα DION PALACE RESORT & SPA 5* Lux στην παραλία
Λιτοχώρου. Εγκατάσταση και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και φυσιολατρική εκδρομή στους
πρόποδες του Ολύμπου μέχρι το πρώτο καταφύγιο (Πριόνια).
Επίσκεψη στη Μονή του Αγ.Διονυσίου με κατάνυξη και όμορφος
περίπατος στο γραφικό Λιτόχωρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
να απολαύσουμε τις πολυτελείς του ανέσεις, την εσωτερική πισίνα ή
υπηρεσίες Spa. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στη Βεργίνα με τους
μοναδικούς Βασιλικούς Τάφους, τα ανεκτίμητα κειμήλια και
θησαυρούς. Συνεχίζουμε για προσκύνημα στην επιβλητική Μονή
της Παναγίας Σουμελά με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας,
το παραδοσιακό Μακεδονίτικο χωριό Καστανιά μέσα σε μοναδικό
φυσικό τοπίο και την γοητευτική Βέροια με την πεζοδρομημένη αγορά,
το βήμα του Αποστόλου Παύλου, τα πολλά αρχοντικά και τις υπέροχες
γεύσεις της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ 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.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Πιερία.
2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια.
3η μέρα: Λιτόχωρο - Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα.

Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου, 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή καθημερινά.

Δίκλινο Standard
Θέα Κήπο
Δίκλινο Standard
Θέα Θάλ./Πισίνα
Δίκλινο Superior*
3ο άτ. σε Standard
3ο άτομο σε Superior
3o άτ. έως 12 ετών
4o άτ. 2 έως 12 ετών
σε Superior*
Μονόκλινο

3 μέρες 4 μέρες
26 - 28/5 25 - 28/5

Τιμή κατ’ άτομο με
δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές)
με ημιδιατροφή
καθημερινά.
3 μέρ./
4 μέρ./
2 νύχτ.
3 νύχτ.

195

255

122

165

202

266

129

175

224
165
179

297
215
236

150
92
106

206
127
148

80

95

Δωρεάν

Δωρεάν

150

196

80

112

245

329

169

239

* Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές,
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές DION PALACE
RESORT & SPA 5* Lux στην παραλία Λιτοχώρου • Μπουφέ
πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/
Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux

ΥΔΡΑΜΑ

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
ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Δράμας - Δρόμοι κρασιού (Κτήμα Παυλίδη)
- Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο αρχαιολογικό
μουσείο της πόλης. Η Δράμα εκτός των άλλων φημίζεται για τα κρασιά
της και θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφθούμε ένα από τα οινοποιεία
της. Στη διαδρομή μας προς το Φαλακρό όρος, στην Προσοτσάνη θα
γνωρίσουμε στο κτήμα Παυλίδη τις ποικιλίες και τις ιδιαιτερότητες που
τα κάνουν τόσο ξεχωριστά. Γευστική δοκιμή για όσους επιθυμούν
(έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το υπόγειο ποτάμιο Σπήλαιο
Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος της
χώρας. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή θα είναι και η επίσκεψη στο ξακουστό
Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, όπου θα ενημερωθούμε για την
στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επιστροφή και
ξεκούραση. Δείπνο.
3η μέρα: Εκκλησιαστικό μουσείο - Αλιστράτη - Μονή
Εικοσιφοινίσης - Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό μουσείο όπου
εκτίθενται εκκλησιαστικοί θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Συνεχίζουμε για το 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!
Μετά θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Παναγίας Εικοσιφοινίσης
(518μ.Χ.), με την αχειροποίητη θαυματουργό εικόνα της και αργότερα
θα βρεθούμε στην πανέμορφη Καβάλα για περίπατο στην παραλιακή
της και χρόνος για να δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή
νωρίς το απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα 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.

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με
ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες
Δίκλινο θέα πόλη
269
Δίκλινο θέα λίμνη
285
3ο άτομο
228
3ο άτομο ως 11 ετών
95
4ο άτομο ως 11 ετών
195
Μονόκλινο θέα πόλη
362
Μονόκλινο θέα λίμνη
394

Τιμή κατ’άτομο με Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με
ημιδιατροφή καθημερινά.
4μέρες/ 3 νύχτες
179
195
140
Δωρεάν
110
272
304

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux στο κέντρο της Δράμας / πηγές
Αγίας Βαρβάρας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
107

AIROTEL GALAXY

στο

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

ΚΑΒΑΛΑ - Θάσος
Φίλιπποι - Αμφίπολη - Ξάνθη - Αγία Λυδία - Μουσείο Καπνού

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:15 για την πιο όμορφη πόλη της
Ανατολικής Μακεδονίας, η οποία συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία
βουνό και θάλασσα. Η μαγευτική παλιά πόλη φωτισμένη και λαμπερή
με φόντο το κάστρο και το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, είναι έτοιμη να μας
υποδεχθεί. Τακτοποίηση στο κεντρικό AIROTEL GALAXY 4* στην
παραλία της πόλης. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη (μουσείο & τύμβος) Φίλιπποι - Αγία Λυδία - Καβάλα (πόλη)
Μπουφέ πρόγευμα με πανοραμική θέα και αναχωρούμε για ενημέρωση
στο μοναδικό Μουσείο Καπνού με τα πολλά εκθέματα για την βιομηχανία
του καπνού, που έκανε γνωστή την πόλη πανελλαδικά (έξοδα ατομικά).
Μέσω της Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε για την Αμφίπολη όπου θα
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό της Μουσείο αλλά και τον Τύμβο της
Αμφίπολης (Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές
να πλησιάσουμε. Θα συνεχίσουμε για τον αρχαιολογικό χώρο των
ΦΙΛΙΠΠΩΝ του Μακεδόνα Βασιλιά Φίλιππου με το αρχαίο θέατρο και
την αγορά, εκεί όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια ο Μέγας
Αλέξανδρος. Από εδώ ξεκίνησε και την περιοδεία του στην Ευρώπη
ο Απόστολος Παύλος με τον μαθητή του Απόστολο Σίλα. Αργότερα
θα επισκεφθούμε το Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί όπου ο Απ.
Παύλος βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Επιστρέφουμε στην
την πόλη της Καβάλας για να περιηγηθούμε στο κάστρο με το γραφικό
τρενάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Θάσος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κεραμωτή, απ’ όπου θα
πάρουμε το πλοίο για το πράσινο νησί της Θάσου. Άφιξη στο Λιμένα.
Θα ακολουθήσουμε την διαδρομή του βορειανατολικού κομματιού
του νησιού προς τις Σκάλες Πρίνου και Καλλιράχης και τα δυο
παραθαλάσσια, γραφικά ψαροχώρια. Η Σκάλα Πρίνου λειτουργεί ως το
δεύτερο λιμάνι του νησιού που συνδέεται με την Καβάλα, ενώ η Σκάλα
Καλλιράχης αποτελεί ίσως το μοναδικό σημείο πάνω στο νησί που
μπορεί να βρει κανείς ακόμη μικρά σπιτάκια, χτισμένα κυριολεκτικά
μέσα στην θάλασσα στα οποία οι ψαράδες μάζευαν τις βάρκες τους
για να τις προστατεύσουν από την κακοκαιρία. Θα καταλήξουμε στην
πρωτεύουσα Θάσο ή Λιμένα. Στο λιμάνι μαγαζιά και ταβερνάκια για
να απολαύσετε το ουζάκι με χταποδάκι πριν την επιστροφή μας στην
Καβάλα. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα με πανοραμική θέα και επιστρέφουμε στην
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

NIKI BEACH HOTEL 3*

Συγκλονιστική ομορφιά & αρχέγονη φύση!

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για
την όμορφη γη της Θράκης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας
και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Σαμοθράκη Καμαριώτισσα
Μπουφέ πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με το
συγκρότημα λουτρών και το Υδραγωγείο, αξιοθέατα από την
εποχή της Τουρκοκρατίας και την Παναγία την Κοσμοσώτειρα.
Φτάνοντας στο Δέλτα Έβρου και το Εθνικό του πάρκο (έξοδα
ατομικά), θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το
οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός που προστατεύεται
από την συνθήκη Ramsar κα θα περιηγηθούμε μέσα στο
Δέλτα του ποταμού. Αργότερα μεταφορά στο λιμάνι της
Αλεξανδρούπολης, από όπου θα πάρουμε 16:00 το πλοίο για
τη Σαμοθράκη. Άφιξη στην Καμαριώτισσα , το μεγάλο λιμάνι
της Σαμοθράκης, κέντρο του κοσμοπολίτικου νησιού κατά
την καλοκαιρινή περίοδο και αποκαλείται το μαργαριτάρι
του βόρειου Αιγαίου. Γραφικό επίνειο της Χώρας, οφείλει την
ονομασία της στο εικόνισμα της Παναγίας από τις Καμάρες,
που φυλάσσεται στην ομώνυμη εκκλησία. Εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο ΝΙΚΙ ΒEACH 3*. Το βράδυ δείπνο σε τοπική
ταβέρνα στoν Προφήτη Ηλία με το περίφημο κατσικάκι
Σαμοθράκης.
3η μέρα: Σαμοθράκη - Αρχαιολογικός Χώρος - Βάθρες Θέρμα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τις άλλες αναρίθμητες
ομορφιές του νησιού. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται το Μυστηριακό
περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου (περιπατητική
εκδρομή), οι Βάθρες της Γριάς, οι Πύργοι των Γκατελούζι.
Γεύμα σε τοπική ταβέρνα στα Θέρμα για να δοκιμάσουμε
τοπικές γεύσεις (καβουρμάς, αρνάκι γεμιστό κ.α.). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και μπάνιο.
4η μέρα: Σαμοθράκη - Χώρα - Αλεξανδρούπολη - Βιστωνίδα
- Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευμα. Η Χώρα απέχει έξι χλμ. από το λιμάνι. Την
κοσμούν πλακόστρωτες πλατείες, περιποιημένα καταστήματα,

απόκρυφα καλντερίμια και επιβλητικά απομεινάρια από τα τείχη
του μεσαιωνικού κάστρου. Τα δίπατα σπίτια εντυπωσιάζουν.
Ιδίως τα εκλεκτά δείγματα των “αϊτσένιων” οικιών, δηλαδή
αυτών με την επίπεδη χωματένια στέγη. Επιβίβαση στο
πλοίο που θα μας μεταφέρει 12:15 στην Αλεξανδρούπολη.
Άφιξη και κατευθυνόμαστε για τις εκπληκτικές λιμνοθάλασσες
της Ροδόπης και το παραθαλάσσιο Φανάρι, θα βρεθούμε
στο μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο Λάγος με τον
μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου & της Παναγίας
Παντάνασσας μέσα στη λίμνη Βιστωνίδα. Εδώ συνήθως
βλέπουμε και πολλά σπάνια είδη πουλιών καθότι η περιοχή
προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Θράκη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη
παραθαλάσσια πόλη της Καβάλας με τη χαρακτηριστική
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος για καφέ και ακολουθούμε
τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.
Σημειώσεις:
• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί, χωρίς να
παραληφθεί οτιδήποτε από τα αναγραφόμενα.
• Τα ξενοδοχεία Θράκης ανάλογα με την αναχώρηση είναι:
Κομοτηνή: Anatolia Hotel 3* sup, Ξάνθη: Z Palace 5*,
Αλεξανδρούπολη: Ramada Plaza 5* Deluxe

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.
255
275
224
132
198
322
345
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές,
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο
AIROTEL GALAXY 4* στην Καβάλα • Τα εισιτήρια του πλοίου
από/προς Κεραμωτή/Θάσο • Μπουφέ πρωινό και δείπνο μενού
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δωρεάν wifi και διάθεση στιγμιαίου
καφέ και τσαγιού (self service) εντός των δωματίων • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως
75 ετών • Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δίκλινο Θέα Πόλη
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ώς 5 ετών
3ο άτομο 6 -12 ετών
Μονόκλινο Θέα Πόλη
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

108

Αναχ.: 25 Μαΐου, 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

359
298
275
418

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές
πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Αλεξανδρούπολη-ΣαμοθράκηΑλεξανδρούπολη • Δύο (1+1) διανυκτερεύσεις στη Θράκη και
δύο (2) διανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαμοθράκη
• Ημιδιατροφή καθημερινά ως ακολούθως: Μπουφέ
πρόγευμα και δείπνο (σερβιριστό) στην Θράκη, πρωινό στο
NIKI BEACH ένα γεύμα & ένα δείπνο σε τοπικά εστιατόρια
της Σαμοθράκης • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

RAMADA PLAZA THRAKI 5* - GRECOTEL ASTIR-EGNATIA 5*

Θράκη - Αδριανούπολη...

σύνορο γης και πολιτισμού!

Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη - Κομοτηνή - Ξάνθη - Δάσος Δαδιάς Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα) - Σουφλί - Φέρρες - Δέλτα Έβρου
1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06:00) για την Θράκη. Άφιξη
στο ξενοδοχείο μας RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux ή
στο GRECOTEL ASTIR-EGNATIA 5* και τακτοποίηση στα
πολυτελή τους δωμάτια. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για περίπατο
στην πόλη της Κομοτηνής. Από τον Πύργο του Ρολογιού
στην Ερμού και από εκεί προς τα τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια
των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων. Συνεχίζουμε την
περιήγηση προς τα Μουφτεία της Κομοτηνής και το Εσκί Τζαμί.
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Ξάνθη όπου θα περιηγηθούμε
πεζή στην παλιά πόλη και θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για
βόλτα και τις αγορές σας στα περίφημα ζαχαροπλαστεία της
κεντρικής πλατείας. Αργότερα, θα βρεθούμε στο Πόρτο Λάγος,
όπου θα επισκεφθούμε το Αγιορείτικο Μετόχι της Ιεράς Μονής
Βατοπεδίου μέσα στη λίμνη της Βιστωνίδας. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με
το συγκρότημα λουτρών και το Υδραγωγείο, αξιοθέατα από την
εποχή της Τουρκοκρατίας και την Παναγία την Κοσμοσώτειρα.
Φτάνοντας στο Δέλτα Έβρου και το Εθνικό του πάρκο (έξοδα
ατομικά), θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το
οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός που προστατεύεται
από την συνθήκη Ramsar κα θα περιηγηθούμε μέσα στο
Δέλτα του ποταμού. Αργότερα, επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο
του Δάσους της Δαδιάς, ένα από τα ομορφότερα της Ελλάδας,

μωσαϊκό βιότοπων και φωλιά πολλών σπάνιων ζώων και
φυτών που καλύπτει περίπου το 10% του Νομού! Τελευταίος
μας σταθμός η πόλη των τεχνιτών του Μεταξιού, το Σουφλί.
Επιστροφή στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Μπουφέ δείπνο.
4η 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 τα ερείπια των Ορθόδοξων Ιερών Ναών,
τα μουσουλμανικά Τεμένη και το Μουσείο Υγείας. Θα
επισκεφτούμε ακόμη στο Κάραγατς, το Σιδηροδρομικό Σταθμό
της γαλλικής εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε το
Οριάν Εξπρές. Πορεία επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη.
Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση από την Θράκη με τις
ομορφότερες εικόνες. Σύντομη επίσκεψη για καφεδάκι στην
πανέμορφη παραλιακή της Καβάλας και επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 4ήμερη οδική εκδρομή δεν περιλαμβάνει την
εκδρομή στην Αδριανούπολη.
Σημαντικό: 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.

Αναχ.: 24 Μαΐου, 5 μέρες
25 Μαΐου, 4 μέρες, με πούλμαν
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με
ημιδιατροφή καθημερινά.

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

GRECOTEL ASTIR EGNATIA 5* 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρ./ 3 νύχτ.
179
Δίκλινο Egnatia Superior
270
320
85
3ο άτομο
178
210
Δωρεάν
3ο άτομο ως 10 ετών
95
120
Δωρεάν
4ο άτομο ως 10 ετών
95
120
274
Μονόκλινο Egnatia Superior 360
428

Αναχ.: 24 Μαΐου, 5 μέρες
25 Μαΐου, 4 μέρες, με πούλμαν
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με
ημιδιατροφή καθημερινά.
RAMADA PLAZA THRAKI 5*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο 2 ως 12 ετών
3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών
Μονόκλινο

5 μέρ./ 4 νύχτ.
215
105
Δωρεάν
Δωρεάν
319

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

4 μέρες 5 μέρες 4 μέρ./ 3 νύχτ.
165
246
299
122
205
249
Δωρεάν
95
120
70
152
184
98
180
215
220
302
369

5 μέρ./ 4 νύχτ.
198
147
Δωρεάν
85
118
267

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ανακαινισμένο
ξενοδοχείο (2017) RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux ή στο GRECOTEL ASTIR-EGNATIA 5* στην Αλεξανδρούπολη • Μπουφέ
πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους
εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

η Μεγαλοπρεπής !

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για την
όμορφη γη της Θράκης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας και το
βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Σουφλί - Κάραγατς - Αδριανούπολη
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο
Σουφλί. Από τις Καστανιές, διέλευση των συνόρων (απαραίτητο
διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) και φθάνουμε στο Κάραγατς στον
χώρο του κτιρίου του Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων,
εκεί όπου κάποτε στάθμευε το Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για την
Αδριανούπολη (Edirne) και εγκατάσταση στο MARGI HOTEL 5* Lux.
Δείπνο.
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας
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 που
οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας στην
Κύπρο, όπως νωρίτερα το Σουλεϊμανίγιε είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη
λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, τη Ρόδο και τη Μάλτα.
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 του πολυβραβευμένου Μουσείο Υγείας (έξοδα ατομικά).
Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στις κλειστές αγορές. Το
βράδυ δείπνο σε κέντρο με ζωντανή μουσική, γλέντι!
4η μέρα: Μακρά Γέφυρα - Δαρδανέλια (Καλλίπολη) - Αλεξ/πολη
ή Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευμα και διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη
γέφυρα του Εργίνη ποταμού στο Uzunkopru με τους 174 θόλους
και τόξα (1423 μ.Χ.). Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη μας
(εξωτερική) στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου (1875
μ.Χ.) και ανακαινίσθηκε το 2013. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην
“όμορφη πόλη” (Gelibolu / Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο,
με την πλούσια πολεμική ιστορία. Μέσω Κήπων επιστρέφουμε στην
Ελλάδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Θράκη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι
απαραίτητη είτε ταυτότητα (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία), είτε
έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία
εισόδου. Τα ξενοδοχεία Ελλάδος ανάλογα με την αναχώρηση είναι:
Κομοτηνή: Anatolia Hotel 3* sup, Ξάνθη: Z Palace 5*,
Αλεξανδρούπολη: Ramada Plaza 5* Deluxe. Το πρόγραμμα δύναται
να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
Αναχ.: 25 Μαΐου, 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, γλέντι
σε τοπικό κέντρο με ζωντανή μουσική. ΔΩΡΟ τα ποτά στο γλέντι (2
ποτήρια κρασί ή 1 μπύρα ή αναψυκτικά)
Δίκλινο
299
3ο άτομο
270
3o άτομο έως 12 ετών
250
Μονόκλινο
380
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν • Δύο
(1+1) διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος και δύο (2) στο MARGI HOTEL 5*
(Lux) στην Αδριανούπολη • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μενού καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική και χορό (στη
θέση του δείπνου της ημέρας) • Δωρεάν χρήση του Spa του Margi Hotel •
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
ως 75 ετών • 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.
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AMARONDA

ΕΡΕΤΡΙΑ

RESORT & SPA

****

8

1
AY 20
M
G
IN
OPEN

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Σας καλωσορίζουμε στο πρόσφατα (2018) πλήρως ανακαινισμένο και
ανακατασκευασμένο ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa 4* στην παραλία
της Ερέτριας.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Διαθέτει 157 εκλεπτυσμένα δωμάτια στο κεντρικό κτήριο και σε κομψά
bungalows στο ισόγειο του συγκροτήματος. Όλα διαθέτουν κλιματισμό,
δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα
μαλλιών, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, δωρεάν wifi, μπαλκόνι ή βεράντα. Ακόμα
υπάρχουν οικογενειακά δωμάτια, επικοινωνούντα (connecting), bungalows
με μοιραζόμενη πισίνα, καθώς και δύο σουίτες με ιδιωτική πισίνα.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Ακόμα διαθέτει κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα στην παραλία (a la carte), μπαρ
στην πισίνα και στην παραλία, πισίνα και παιδική πισίνα (με γλυκό νερό),
αμμώδη ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, παιδική χαρά, Kids
club για παιδιά 3 έως 10 ετών, δύο γήπεδα tennis, γήπεδο basket, 5x5, beach
volley, bocce, δωρεάν wifi, γωνία internet, mini market, ΑΤΜ, κέντρο ευεξίας,
κομμωτήριο παρεκκλήσι, αίθουσα συσκέψεων, υπαίθριο χώρο πάρκινγκ.
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Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) Πλήρη Διατροφή και ποτά στη διάρκεια
των φαγητών καθημερινά.
Δίκλινο Comfort GV
Δίκλινο Comfort SSV
Δίκλινο Comfort SV
Δίκλινο Sup Bungalow
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών **
Family 2+2
Μονόκλινο GV

3 μέρες/ 2 νύχτες
119
125
133
144
102
Δωρεάν
-50%
368
170

4 μέρες/ 3 νύχτες
169
178
188
205
150
Δωρεάν
-50%
542
242

GV: θέα κήπο - SSV: πλευρική θέα θάλασσα - SV: θέα θάλασσα
Family: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών σε δίχωρο δωμάτιο
* 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Superior Bungalow.
** 4ο άτομο ως 12 ετών μόνο σε δωμάτια με κουκέτα.
Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά ως 12 ετών που επιθυμούν
2 επικοινωνούντα (connecting) ή διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%.
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Amaronda - Αθήνα: € 30 κατ'άτομο

Γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος
στην εκπληκτική παραλία και τις ανέσεις του

ΠΛΕΠΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝHΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ

BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe
Ερμιόνη - Γαλατάς - Πόρος - Ύδρα - Παλαιά Επίδαυρος

2 ώρες από την Αθήνα, στο Πλέπι Ερμιόνης. Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο και διεθνή χαρακτήρα, που αποπνέει αυθεντικό «άρωμα» Ελλάδας… Το αγαπημένο
Hydra Beach με τις 343 πολυτελέστατες καμπάνες του (τώρα με τη διαχείριση του διεθνούς οργανισμού Barcelo Hotels & Resorts), βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την
Ερμιόνη, απέναντι από την Ύδρα. Από την Αθήνα απέχει μόλις 2 ώρες (170 χλμ.).
ΔΙΑΜΟΝΗ: Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 260 δωμάτια, 79 μπανγκαλόου και 4 σουίτες, ευρύχωρα και σύγχρονα σχεδιασμένα, καθώς και τη θέα που προτιμούν. Όλα είναι εξοπλισμένα
με κλιματισμό και θέρμανση, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση LCD, τηλέφωνο, μπάνιο με σεσουάρ και είδη ατομικής υγιεινής. Οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον μπανιέρα υδρομασάζ.
ΠΑΡΟΧΕΣ-ΑΝΕΣΕΙΣ: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν τέσσερα εστιατόρια που προσφέρουν πιάτα της ελληνικής, Μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας, πέντε μπαρ με μουσική, δύο πισίνες, παραλία μήκους 520
μ. - και κήπος 100 στρεμμάτων! Οι νεαροί φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά στο mini club, την παιδική χαρά και τον παιδότοπο. Στο Barce Hydra Beach θα διατηρήσετε και την καλή
σας φυσική κατάσταση, είτε στο γυμναστήριο, είτε σε κάποιο από τα 4 γήπεδα τένις, στα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, στο κέντρο καταδύσεων και υδάτινων σπορ. Και στο τέλος της ημέρας θα χαλαρώσετε
στο 1600 τ.μ. Spa, που είναι εφοδιασμένο με υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ και εσωτερική πισίνα.
1η μέρα: Αθήνα - Barcelo Hydra Beach - Ερμιόνη
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 και μέσω των Λουτρών της
Ωραίας Ελένης. Άφιξη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές
συγκρότημα BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe. Γεύμα
από μπουφέ με Show Cooking και απεριόριστα ποτά (κρασί,
μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά). Το απόγευμα κοντινή βόλτα στην
γειτονική “νησιωτική” Ερμιόνη. Το βράδυ μπουφέ δείπνο με
απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Γαλατάς - Πόρος - Spa
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Γαλατά,
απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της
Πλάκας στον Πόρο. Ελεύθερος χρόνος για καφεδάκι και
γνωριμία με το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γεύμα από

All Inclusive BARCELO HYDRA BEACH:
• Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ
καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας
με πρωϊνό).
• Ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self
service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο,
μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), νερό.
• Ροφήματα: Καφές (φίλτρου, καπουτσίνο,
εσπρέσο), τσάϊ, ζεστή σοκολάτα.
• Ποτά στα μπαρ: ποικιλία τοπικών αλκοολούχων
και μη ποτών, βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο,
μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), νερό.
• Σνακς: διατίθενται μόνο από το Beach bar.

μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all
inclusive παροχές, πληθωρικές ανέσεις του συγκροτήματος και
τον χώρο του Spa (ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, χαμάμ,
γυμναστηρίου). Το βράδυ μπουφέ δείπνο με Show Cooking και
απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Ύδρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στην Ερμιόνη
απ’όπου θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) που θα μας
μεταφέρει στο εξαιρετικά γραφικό, αρχοντικό και κοσμοπολίτικο
νησί της Ύδρας, που έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα και
απαγορεύονται τα τροχοφόρα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο (έξοδα ατομικά) και χρόνος για περιπλάνηση στο
παλιό γραφικό λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα κανόνια, τα

μουσεία, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα μοναστήρια, τη
ναυτική σχολή. Επιστρέφουμε το μεσημέρι και γεύμα από
μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all
inclusive παροχές, την υπέροχη παραλία, τις πισίνες κ.α. Το
βράδυ μπουφέ δείπνο με Show Cooking και απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Barcelo - Παλαιά Επίδαυρος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις
ανέσεις του Barcelo. Αργότερα, αναχωρούμε με κατεύθυνση
προς το γραφικό λιμανάκι της Παλαιάς Επιδαύρου με την
απίστευτη φυσική ομορφιά που δένει αρμονικά το βουνό με τη
θάλασσα, το πεύκο και την πορτοκαλιά. Χρόνος για γεύμα στις
γραφικές ψαροταβέρνες και επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ALL INCLUSIVE
καθημερινά στο ξενοδοχείο.
4 μέρες / 25 - 28/5
Δίκλινο Superior
329
Δίκλινο Deluxe
339
Δίκλινο Bungalow Superior
355
Δίκλινο Bungalow Family
377
3o άτομο *
245
3ο άτ. έως 11 ετών *
95
4ο άτ. έως 11 ετών *
175
Μονόκλινο Superior
415
Μονόκλινο Bungalow Superior
450

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
με All Inclusive καθημερινά.
4 μέρες /3 νύχτες
3 μέρες /2 νύχτες *
175
249
185
259
193
277
209
305
-30%
-30%
Δωρεάν
Δωρεάν
-50%
-50%
240
345
262
380

* Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων. - Tα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11
ετών. - Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα. - * 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια
ή σε Family. - Tα Family Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%. - Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα
θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 8,00 το άτομο τη νύχτα.
Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe στο Πλέπι Ερμιονίδος • Πλήρης
διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό) • Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self service (βαρελίσιο
κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Ροφήματα (καφές φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο, τσάϊ, ζεστή σοκολάτα), σνακς (από το Beach bar)
• Ποτά All Inclusive • Τα εισιτήρια πλοιάριου για τον Πόρο • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
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ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE FAMILY BEACH RESORT
5* Deluxe

Σκαφιδιά ΗΛΕΙΑΣ

Παραδοθείτε στη μαγεία του απέραντου γαλάζιου...

Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με
Ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο Κεντρικό Κτίριο θέα κήπο (Promo)
Δίκλινο Bungalow θέα κήπο
Δίκλινο Bungalow θέα Θάλασσα
Δίκλινο Bungalow μοιρ.πισίνα
3o άτομο ενήλικας
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτομο έως 12 ετών *
Μονόκλινο Κεντρικό Κτίριο θέα κήπο
Μονόκλινο Bungalow θέα κήπο
Family Villa Garden View 43m2 **

3μέρες / 2 νύχτες
139
147
168
195
-30%
Δωρεάν
50
210
222
452

4 μέρες / 3 νύχτες
204
215
245
282
-30%
Δωρεάν
75
306
325
655

* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αρκετά το χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με
την αποδοχή του γονέα.
** Συνολική τιμή δωματίου για 2 ή 3 διαν/σεις για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Επιβάρυνση για All Inclusive ανά διανυκτέρευση: Ενήλικας € 20, παιδί ως 12 ετών € 10

Το πολυτελές Οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με ιδιαίτερα φροντισμένους κήπους και με μια πανέμορφη
χρυσή αμμουδιά σας περιμένει για ονειρικές διακοπές... είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες αμμουδιές,
ένας επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους - για όλη την οικογένεια. Εδώ που γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, σε μια
περιοχή γεμάτη από μνήμες, αρχαίους ναούς και μοναστήρια ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο πάνω στη
θάλασσα. Ένας ιδανικός προορισμός για να φιλοξενήσει το δικό σας, καλοκαιρινό σκηνικό διακοπών.
Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, Internet στον χώρο της Υποδοχής / κοινόχρηστους χώρους και πολλές επιλογές διαμονής, από:
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ & BUNGALOWS ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα δωμάτια αυτά (μερικά με ενδιάμεση πόρτα), είναι εξοπλισμένα
με (standard παροχές): διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια πολυθρόνα-κρεβάτι. Με μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα
μαλλιών, μεγενθυντικό καθρέφτη, Δορυφορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια, απευθείας τηλέφωνο, ψυγείο, Mini bar (κατόπιν
ζήτησης / extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα. BUNGALOW ME KOINH ΠΙΣΙΝΑ ή ΜΠΡΟΣTΙΝΗ
ΠΙΣΙΝΑ ή ΔΙΚΛΙΝΟ ME ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: Αυτά τα bungalows έχουν τις δικές τους ξαπλώστρες και άμεση
πρόσβαση στην κοινή / ιδιωτική πισίνα και τις standard παροχές. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΘΕΑ ΚΗΠΟ ή ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι Villas
(43 m²) προσφέρουν θέα στον κήπο και διαθέτουν ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ: Tα οικογενειακά δωμάτια (47 m²) διαθέτουν διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και
μια πολυθρόνα-κρεβάτι και τις standard παροχές. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΙΝΑ: Οι Villas (63 m²) διαθέτουν ιδιωτικές ξαπλώστρες
με άμεση πρόσβαση στην κοινή - ιδιωτική πισίνα, ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές

AKS HINITSA 4* sup

ELITE CITY HOTEL 4*

Ανακαινισμένο το 2016

καλαματα

ΧΙΝΙΤΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά.
3μέρες / 2 νύχτες
4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο
149
215
3ο άτομο
106
158
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών *
80
120
Μονόκλινο
220
320
Μεζονέτα **
490
740
* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο.
** Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα (μόνο κατόπιν ζήτησης).
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (μόνο κατόπιν ζήτησης) € 10 το δωμάτιο τη νύχτα.

Παροχές Smart All Inclusive
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι- βράδυ).
Τα φαγητά αρχίζουν με μεσημεριανό και τελειώνουν με πρωϊνό.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα)
• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου καθημερινά από 17:00 έως 19:00.
• Παιδική Χαρά και παιδότοπο με φουσκωτά ξηράς.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία.
• -20% Έκπτωση στον τιμοκατάλογο για αντικατάσταση δικαιούμενου γεύματος ή δείπνου του 		
προγράμματος για τα εστιατόρια της “Αθερίνας” & “Yamas”.
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Στο μαγευτικό κόλπο της Χινίτσας Πόρτο Χελίου, 3 χλμ. από το Πόρτο Χέλι και απέναντι από τις Σπέτσες,
το ξενοδοχείο AKS HINITSA BAY είναι έτοιμο να σας υποδεχτεί ! Μέσα σε μια καταπράσινη έκταση με
μοναδική θέα στη θάλασσα και το απέναντι νησάκι, ενώ μπροστά του απλώνεται μια ολόχρυση αμμουδιά.
Γνωρίστε το αίσθημα της διακριτικής πολυτέλειας, διαμένοντας σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου.
Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου, η πισίνα αλλά και τα προσεγμένα δωμάτια προσφέρονται και
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα ευρύχωρα σαλόνια του και το εστιατόριο σας περιμένουν για στιγμές
χαλάρωσης, 2 μπαρ, night club, 2 πισίνες, καταστήματα, πλήρες γυμναστήριο, 2 γήπεδα τένις, παιδική
χαρά και mini club. Καθημερινά παιδαγωγοί για τους μικρούς μας φίλους, παιδικά πάρτυ, κυνήγι θησαυρού,
βραδιές σινεμά κλπ. Το φιλικότατο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό του, θα φροντίσει όπως πάντα, να
σας παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο Θέα Βουνό
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο Θέα Βουνό
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

3μέρες / 2 νύχτες **

4 μέρες / 3 νύχτες

122
134
-30%
Δωρεάν
210
228

183
201
-30%
Δωρεάν
307
334

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Α) Παιδιά 0 έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο, - 30% έκπτωση
Β) Ένα παιδί 0 έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα: χρέωση μονόκλινου.
Γ) Δύο παιδιά 0 έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα: χρέωση δίκλινου

HORIZON BLU 5* lux

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Καλαμάτα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή
καθημερινά
4 μέρες/ 5 μέρες/
3 νύχτες 4 νύχτες
Δίκλινο Θέα Κήπο
Δίκλινο Θέα Θάλασσα
3ο άτομο Θέα Κήπο
3ο άτομο Θέα Θάλασσα
3ο άτ. 3 έως 12 ετ. Θέα Κήπο
3ο άτ. 3 έως 12 ετ. Θέα Θάλ.
Μονόκλινο Θέα Κήπο
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα

AIOLIDES HOTEL 3* sup

282
298
139
145
112
119
415
435

375
397
182
190
142
150
545
573

Λίμνη Πλαστήρα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ(χωρίς
εκδρομές) με πρωινό μπουφέ καθημερινά &
μια βραδιά με ζωντανή μουσική.
3 μέρες/
4 μέρες/
2 νύχτες
3 νύχτες
Δίκλινο Comfort
82
105
Δίκλινο Superior
93
120
3ο άτομο
30
40
3o άτομο ως 5 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Studio *
240
330
* Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα.
Επιπλέον παροχές: • Γλυκό καλωσορίσματος στο δωμάτιο • Early Check in 11.00 & Late check out 16.00.
• Bar restaurant : Διασκέδαση με ζωντανή μουσική για το Σάββατο βράδυ στις 26/5. • Έκπτωση 15% για τις

δραστηριότητες α) πρωινός περίπατος σε μονοπάτι μέσα στο δάσος που καταλήγει σε καταρράχτη, β) Εscape
room: «Λύστε το μυστήριο του χαμένου θησαυρού των Αγράφων».

MYSTRAS GRAND PALACE 5*

μυστρασ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά.
3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο Standard

154

220

Δίκλινο Premium

175

252

3ο άτομο

-30%

-30%

Δωρεάν

Δωρεάν

3ο άτ. 6 έως 12 ετών

-50%

-50%

Μονόκλινο Standard

240

350

3ο άτομο έως 5 ετών

PAPPAS HOTEL 3*

λουτρακι
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή
καθημερινά
3 μέρες/ 4 μέρες/
2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Superior θέα βουνό
105
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα
115
3ο άτομο θέα βουνό
67
3ο άτομο θέα θάλασσα
74
3ο άτ. ως 12 ετ. & 4ο άτ. ως 6 ετ. Δωρεάν
4ο άτομο 7 ως 12 ετών
40
Μονόκλινο Superior θέα βουνό
144
Μονόκλινο Superior θέα θάλ.
160

146
160
92
102
Δωρεάν
55
206
228

XENIA POROS IMAGE 3* sup

ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΠΟΡΟΣ

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά.
3 μέρες/
2 νύχτες
139

4 μέρες/
3 νύχτες
202

Δίκλινο Classic SV

173

247

Δίκλινο Superior SV

187

272

Junior Suite SV*

430

615

Senior Suite SV**

555

795

Master Suite SV**

685

990

Δίκλινο Classic

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

PORTARIA HOTEL & SPA 4*

ΠΗΛΙΟ - ΠΟΡταρια

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με πρωινό καθημερινά.
4 μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο Classic MV

193

Δίκλινο Panoramic SSV ή Sup MV

224

Δίκλινο Suite MV

325

3ο άτομο

75

3ο άτομο 3 ως 11 ετών

45

4ο άτ 3 ως 11 ετ. σε Suite

45

Μονόκλινο Classic MV

342

AKS PORTO HELI 4*

ΑΡΓΟΛΙΔΑ - πορτο χελι

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Smart All Inclusive
HB Plus
Πρωινό/ Μεσημεριανό/ Δείπνο και ποτά και
Πρωινό και Δείπνο και ποτά στη διάρκεια
σνακς στη διάρκεια της ημέρας
των δείπνων
3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο θέα κήπο
125
179
104
147
Δίκλινο θέα θάλασσα
133
192
112
162
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
-30%
-30%
-30%
-30%
Μονόκλινο θέα κήπο
198
289
159
231
Μονόκλινο θέα θάλ.
222
325
174
252
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Α) Παιδιά 0 έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο, - 30% έκπτωση Β) Ένα παιδί 0 έως 12 ετών στο
ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα: -30% έκπτωση στην τιμή ενήλικα Γ) Δύο παιδιά 0 έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα: 1ο
παιδί -30% έκπτωση στην τιμή ενήλικα και 2ο παιδί Δωρεάν
Τα ποτά όπου περιλαμβάνονται είναι όλα τοπικά μη εμφιαλωμένα (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά,νερό)

epirus palace 5* lux

γιαννενα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) ημιδιατροφή και ποτά στη
διάρκεια των φαγητών καθημερινά.

Δίκλινο Classic
3o άτομο
3ο άτ. έως 12 ετών
4ο άτομο έως 12
ετών (Κουκέτα)
Μονόκλινο Classic

3 μέρες/
2 νύχτες*

4 μέρες/
3 νύχτες

115
68
Δωρεάν

165
95
Δωρεάν

65

92

165

235

* Οι τιμές των 2 διαν/σεων ισχύουν για περιορισμένο αριθμό
δωματίων. Επιβάρυνση για Premium Full Renovated (2018)
δωμάτιο: € 12 το άτομο τη νύχτα

Κλείστε έγκαιρα και κερδίστε!
10% έκπτωση επί των τιμών για τα 10 πρώτα δωμάτια που θα κλείσουν 3 νύχτες, με προκαταβολή 50%!!!
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 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.Δ. 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. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 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 ΤΑΞΙΔΙΑ
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 ΤΑΞΙΔΙΩΝ - 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,
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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 Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
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. Διευκρινίζεται 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

όρους ακύρωσης.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - 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. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
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”. Διευκρινίζεται 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 ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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 Διαφορών 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 Δικαστήρια της Αθήνας.
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