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ΕΚΔΡΟΜΕΣ
AΓ. ΠΝΕΎΜΑΤΟΣ

…με πολλές αεροπορικές 
αποδράσεις!

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.

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.

ΠΤΗΣΕΙΣ 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.

Δίκλινο Θέα Κήπο* 325

Δίκλινο Θέα Θάλασσα 336

3ο άτομο Θέα Θάλασσα** 282

Μονόκλινο Θέα Κήπο 365

Μονόκλινο Θέα Θάλασσα 385

ΙΚΑΡΙΑ το νησί της ευζωίας! 

Όλοι οι επιβάτες μας για Ικαρία με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Άεροδρομίου Άθηνών!!!

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!

Ταξιδέψτε σε έναν ωραίο 

προορισμό, παίρνοντας μια πρόγευση 

καλοκαιρινών διακοπών, χωρίς 

να χάσετε ούτε λεπτό!

*  Μόνο για δίκλινη χρήση.
** Μεταφέρει όλο το δωμάτιο σε Studio Θέα Θάλασσα.
Φόροι Αεροδρομίου 56 €
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RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* 
ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ!

ΡΟΔΟΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

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.

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.

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.

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.

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.

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.

ΧΑΝΙΑ
… ένα λιμάνι με εικόνες Βενετίας!

ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5*

ΛΗΜΝΟΣ
ΦΙΛΤΑΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ

VAROS VILLAGE 4* SUP

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή 
καθημερινά, χωρίς εισιτήρια ή 

εκδρομές.
Τιμή κατ’ άτομο με αεροπλάνο με 

ημιδιατροφή καθημερινά.

4 μέρες 4μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο θέα θάλασσα 279 149
3o άτομο 238 112
3ο ατ. ως 12 ετών 210 90
Μονόκλινο 350 218

Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
25 Μαϊου Αθήνα - Ρόδος 08:35 - 09:35
28 Μαϊου Ρόδος - Αθήνα 23:10 - 00:10

Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
26 Μαϊου Αθήνα - Λήμνος 05:40 - 06:30
29 Μαϊου Λήμνος - Αθήνα 22:15 - 23:05

Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
25 Μαϊου Αθήνα - Χανιά 07:50 - 08:40
28 Μαϊου Χανιά  - Αθήνα 18:25 - 19:15

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

Αναχ.: 26 Μαΐου,  4 μέρες αεροπορικώς

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά.

Δίκλινο 322

3ο άτομο 299

Μονόκλινο 415

Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.
Φόροι αεροδρομίων € 78

Αναχ.: 25 Μαϊου, 4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά.

4 μέρες Αεροπορικώς
Δίκλινο Standard GV 379
Δίκλινο Superior SSV 395
3ο άτομο Standard GV 332
3ο άτομο Superior SSV 345
3o άτομο έως 11 ετών 240
Μονόκλινο Standard GV 489

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.

Τάφοι Βενιζέλων - Χανιά - Μονή Πρέβελης
Ρέθυμνο - Φαράγγι Σαμαριάς

ΜΟΝΟ 24 ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟ 24 ΘΕΣΕΙΣ



100

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.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Η ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΗΤΕΥΤΡΑ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

στο εντυπωσιακό Konstantinos Palace 5* Lux

Όλοι οι επιβάτες μας για Κάρπαθο με Sky Express, 
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge 

“Μελίνα Μερκούρη” του Άεροδρομίου Άθηνών!!!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κάρπαθος-
Αθήνα 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.

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 €

Πτήσεις με SKY EXPRESS:
25 Μαϊου Αθήνα - Κάρπαθος 17:30 - 18:40
28 Μαϊου Κάρπαθος - Αθήνα 19:10 - 20:20

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.

ΠΑΤΜΟΣ...
ΑΝΑΤΑΣΗ ΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

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.

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 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 --

στο PATMOS AKTIS HOTEL & SPA 5*στο KONSTANTINOS PALACE 5* LUX

* Περιορισμένος αριθμός μονόκλινων

ΤΗΝΟΣ
ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ

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. 

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.

ΣΎΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

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

με διαμονή στο
TINOS BEACH 4* 

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

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες Τιμή κατ’ άτομο 
με ημιδιατροφή 

καθημερινά, χωρίς 
εισιτήρια ή μεταφορές.

Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Ραφήνα 
- Τήνος - Ραφήνα με ημιδιατροφή 

καθημερινά.

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
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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 

PARADISE LIFESTYLE ART HOTEL

ΑΝΔΡΟΣ
ΟΝΕΙΡΩΔΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ!

ΜΟΝΆΣΤΗΡΙ ΠΆΝΆΧΡΆΝΤΟΥ
ΠΆΛΆΙΟΠΟΛΗ ΧΩΡΙΆ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΜΠΆΤΣΙ ΜΕΝΗΤΕΣ

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.

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

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.
ΔΩΡΟ ένα επιπλέον μεσημεριανό γεύμα με διασκέδαση την 3η μέρα 
του προγράμματος (Κυριακή 27/5).

ΠΑΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ & ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ 

Ανακαλύπτοντας ξανά τα κατάλευκα νησιά

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

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.

Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Blue Star από Πειραιά με 
ημιδιατροφή και ποτά στα φαγητά καθημερινά.

3 μέρες
26-28 Μαΐου

4 μέρες
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

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

ΣΎΡΟΣ
“Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ”

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 (πρωί-
βράδυ) 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.

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.
ΑΚΤΟΠΛΟΐΚΩΣ ΜΕ BLUE STAR:
25 Μαϊου Πειραιάς - Σύρος 07:30 - 11:15
28 Μαϊου Σύρος - Πειραιάς 16:00 - 19:45

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.

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

Τιμή κατ’ άτομο οργανωμένο με 
πλοίο BLUE STAR από Πειραιά 
με ημιδιατροφή καθημερινά. 

Δωρεάν αναψυκτικά post mix, 
κρασί χύμα, μπύρα draft και 
νερό κατά την διάρκεια των 

δείπνων.

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

και εισιτήρια) με ημιδιατροφή 
καθημερινά. Δωρεάν αναψυκτικά 

post mix, κρασί χύμα, μπύρα 
draft και νερό κατά την διάρκεια 

των δείπνων.

4 μέρες
25 - 28/5

3 μέρ./ 2 νύχτ.
26 - 28/5

4 μέρ./ 3 νύχτ.
25 - 28/5

Δίκλινο 249 90 123
3ο άτομο 212 65 78
3o & 4ο άτ. ως 12 ετών 125 Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο 310 140 186

με διαμονή στο

DOLPHIN BAY FAMILY BEACH RESORT
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Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με 
ημιδιατροφή καθημερινά.

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

καθημερινά.
3 μέρες

26 - 28/5
3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο θέα θάλασσα 179 107 154
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

ΚΎΜΗ
στο υπέροχο KYMI PALACE 4*

KYMI PALACE 4*

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. 

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.
Σημείωση: Η εκδρομή με το πούλμαν είναι 3ήμερη, όπως 
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο, δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

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

Τιμή κατ’ άτομο

Άεροπορικώς
4 μέρες / 3 νύχτες

κράτηση 
ως 21/4

κράτηση 
από 22/4

SPLENDOUR RESORT 5*  Με πρωϊνό καθημερινά
Δίκλινο Standard SV 435 467
Δίκλινο Superior SV 465 499
Junior pool suite SV 505 542
Family Suite (2+2)* 1384 1487
3ο άτομο ως 12 ετών 295 317
Μονόκλινο Standard SV 555 595
ANDROMEDA VILLAS & SPA Με πρωϊνό καθημερινά
Δίκλινο Sup θέα Καλντέρα 505 542
Junior Suite θέα Καλντέρα 565 605
3ο άτομο ως 12 ετ σε Jr Suite 295 317
Μονό Sup θέα Καλντέρα 625 670
OKEANIS BEACH 4*   Με πρωϊνό καθημερινά
Δίκλινο Standard GV 335 360
Δίκλινο Standard SV 355 382
3ο άτομο ως 12 ετών 245 264
Μονόκλινο Standard GV 425 456

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Θήρα-Αθήνα με Sky 
Express • Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι 
20 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.

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 ή στο OKEANIS BEACH 4* στον 
Μονόλιθο. 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:
25/5: Αθήνα - Σαντορίνη 13:30 - 14:25
28/5: Σαντορίνη - Αθήνα 18:15 - 19:10

* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. Φόροι 
αεροδρομίων: € 56 κατ’άτομο.

Όλοι οι επιβάτες μας για Σαντορίνη με Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο
στο Business lounge “Μελίνα Μερκούρη” του Άεροδρομίου Άθηνών!!!

Σημαίνει καλντέρα & ηλιοβασίλεμα στην Οία!

ΜΟΝΟ 25 ΘΕΣΕΙΣ
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ΣΚΙΑΘΟΣ 
..η “κοσμική” των ΣΠΟΡΑΔΩΝ!

SKIATHOS PALACE 4*

...mama mia!
η ΣΚΟΠΕΛΟΣ

RIGAS HOTEL 3* SUP

ΣΚΎΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙA
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!

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.

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.

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.

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.

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.

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.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.
Το ξενοδοχείο δεν διαθέτει ασανσέρ.

Αρχαιολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Φάλταϊτς, γύρος του 
νησιού & επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά αλογάκια !!!

Το δώρο μας! 
Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων 

(κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)

SKIROS PALACE 4* 

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

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

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

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

Δρομολόγια πλοίων:
25/5: Βόλος - Σκιάθος 16:30 - 18:45
28/5: Σκιάθος - Μαντούδι 11:15 - 15:45
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Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου, 3 &  4 μέρες Τιμή κατ’άτομο με δικό 
σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς 

εκδρομές) με ημιδιατροφή 
& ποτά στη διάρκεια 

των γευμάτων και extra 
παροχές*

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή & ποτά στη διάρκεια των 

γευμάτων και extra παροχές*

3 μέρες 4 μέρες 3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο 189 252 115 164
3ο άτομο 148 199 76 105
3ο άτομο ως 12 ετών 80 95 Δωρεάν ΔΩΡΕΑΝ
4ο άτ. ως 12 ετ.σε δίκλινο 135 175 65 89
Μονόκλινο 254 345 178 258
Family Cozy** -- -- 325 465
Family Comfort** 350 505

ΤΟ ΓΎΘΕΙΟ ... της Ωραίας Ελένης!

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.

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.

BELLE HELENE HOTEL 3*SUP 

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

* 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.

ΚΎΘΗΡΑ
EΝΑ ΙΔΙΑIΤΕΡΟ ΝΗΣI, 
EΝΑΣ OΜΟΡΦΟΣ ΚOΣΜΟΣ

KYTHEA RESORT 4 * SUP

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο 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.

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

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.

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.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.

Νεάπολη - Καψάλι - Ποταμός - Αβλέμονας

Ελαφόνησος - Μονεμβασιά - Νερόμυλος Ταλάντων
Σπήλαιο Καστανιάς - Παραδείσι

ΝΕΑΠΟΛΗ- ΚΥΘΗΡΑ
LIMIRA MARE 3*

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή 
καθημερινά.

3 μέρες
26 - 28/5

4 μέρες
25 - 28/5

Δίκλινο 215 267
3ο άτομο 174 214
Μονόκλινο 255 320

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΆΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΆΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
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1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ προς τη 
Λακωνική Μάνη. Πρώτο μας υποδέχεται το πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο 
και σημερινό επίνειο της Σπάρτης. 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.

ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ
ΠΥΡΓΟΙ, ΠΕΤΡΑ, ΓΑΛΑΖΙΟ & ΦΩΣ!

PORTO MANI SUITES

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.

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

Αναχ.: 26 Μαΐου, 3 μέρες
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

Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου, 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν 
με ημιδιατροφή καθημερινά.

3 μέρες 4 μέρες
Δίκλινο 178 234
3ο άτομο 162 210
Μονόκλινο 215 288

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν και πλοίο από 
Ηγουμενίτσα με ημιδιατροφή καθημερινά.

4 μέρες
Δίκλινο 329
3ο άτομο 290
Μονόκλινο 455

PAXOS CLUB HOTEL 4*

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.

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.

ΠΑΞΟΙ
ένας επίγειος Παράδεισος!

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΆΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΎΠΑΚΤΙΑ
... μοναδική από τη φύση της!

CRYSTAL MOUNTAIN 3* SUP

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.

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 - Ναύπακτος - Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Ελατού
3η μέρα: Ι.Μ.Βαρνάκοβας - Γαλαξίδι - Ιτέα - Αθήνα

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΆΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΆΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
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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* (*για όσους 
διαμένουν στο Vasilitsa Resort). 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.

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
και επίσκεψη στο πρόσφατα βραβευμένο
με Guinness Μουσείο Μηλιάς

Σαμαρίνα - Σμίξη - Περιβόλι - Βοβούσα - Μουσείο Μηλιάς
Καλαμπάκα - Ζιάκας - Γεφύρι Αζίζ Αγά

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.

Ελάτη - Περτούλι - Τρίκαλα - Μετέωρα - Μέτσοβο

ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ...

 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

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.

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.

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.

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 νησιού-
προσκύνημα 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.

THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* 

Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου,
3 & 4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο 
με δικό σας 

μέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδρομές) με 
ημιδιατροφή 
καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με 
ημιδιατροφή καθημερινά.

3 μέρες 4 μέρες 3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο 172 225 99 139

3ο άτομο 160 205 85 120
3o άτομο 2 - 12 
ετών 80 95 Δωρεάν Δωρεάν

4 άτομο 2 - 12 
ετών 130 168 60 82

Μονόκλινο 215 290 142 205

ΟΜΟΡΦΗ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

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

PINDOS PALACE 3* SUP
& VASILITSA RESORT 4*

MEDITERRANEE HOTEL 4*
MOUIKIS HOTEL 3*

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.
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ΎΔΡΑΜΑ
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* LUX

Με διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2016)
στολίδι της Βορείου Ελλάδος! 

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.

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.

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες Τιμή κατ’άτομο με Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) με 

ημιδιατροφή καθημερινά.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με 

ημιδιατροφή καθημερινά.
4 μέρες 4μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο θέα πόλη 269 179
Δίκλινο θέα λίμνη 285 195
3ο άτομο 228 140
3ο άτομο ως 11 ετών 95 Δωρεάν
4ο άτομο ως 11 ετών 195 110
Μονόκλινο θέα πόλη 362 272
Μονόκλινο θέα λίμνη 394 304

…ΜΕΤΑΔΌΤΙΚΑ ΓΌΗΤΕΥΤΙΚΗ!

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.

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.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή 

καθημερινά.

Δίκλινο 248
3ο άτομο 205
Μονόκλινο 319

Παναγία Σουμελά - Βεργίνα - Βέροια - Λιτόχωρο - Δίον - Αμπελάκια

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.

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.

ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ  ΟΛΎΜΠΟY!
DION PALACE 5*

Αναχ.: 25 & 26 Μαΐου, 3 & 4 μέρες Τιμή κατ’ άτομο με 
δικό σας μέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) 
με ημιδιατροφή 

καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με 
ημιδιατροφή καθημερινά.

3 μέρες
26 - 28/5

4 μέρες
25 - 28/5

3 μέρ./
2 νύχτ.

4 μέρ./
3 νύχτ.

Δίκλινο Standard 
Θέα Κήπο 195 255 122 165

Δίκλινο Standard 
Θέα Θάλ./Πισίνα 202 266 129 175

Δίκλινο Superior* 224 297 150 206
3ο άτ. σε Standard 165 215 92 127
3ο άτομο σε Superior 179 236 106 148

3o άτ. έως 12 ετών 80 95 Δωρεάν Δωρεάν
4o άτ. 2 έως 12 ετών
σε Superior* 150 196 80 112

Μονόκλινο 245 329 169 239

* Περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας



108

ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ

AIROTEL GALAXY

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές 
πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-
Αλεξανδρούπολη • 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.

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.

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

 στο NIKI BEACH HOTEL 3* 

Αναχ.: 25 Μαΐου, 5 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.

Δίκλινο 359

3ο άτομο 298

3ο άτομο ως 12 ετών 275

Μονόκλινο 418

Αναχ.: 25 Μαΐου, 4 μέρες

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά.
Δίκλινο Θέα Πόλη 255
Δίκλινο Θέα Θάλασσα 275
3ο άτομο 224
3ο άτομο ώς 5 ετών 132
3ο άτομο 6 -12 ετών 198
Μονόκλινο Θέα Πόλη 322
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα 345

Συγκλονιστική ομορφιά & αρχέγονη φύση!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.

ΦΙΛΙΠΠΟΙ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΞΑΝΘΗ - ΑΓΙΑ ΛΥΔΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ
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ΘΡΑΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ...
σύνορο γης και πολιτισμού!

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.

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.

RAMADA PLAZA THRAKI 5*  -  GRECOTEL ASTIR-EGNATIA 5*

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

ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ
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.

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.

η Μεγαλοπρεπής !

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

εκδρομές) με ημιδιατροφή 
καθημερινά.

4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ.
179 215
85 105

Δωρεάν Δωρεάν
Δωρεάν Δωρεάν

274 319

Αναχ.: 24 Μαΐου, 5 μέρες
25 Μαΐου, 4 μέρες, με πούλμαν

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή καθημερινά.

GRECOTEL ASTIR EGNATIA 5* 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο  Egnatia Superior 270 320
3ο άτομο 178 210
3ο άτομο ως 10 ετών 95 120
4ο άτομο ως 10 ετών 95 120
Μονόκλινο Egnatia Superior 360 428

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

εκδρομές) με ημιδιατροφή 
καθημερινά.

4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ.
165 198
122 147

Δωρεάν Δωρεάν
70 85
98 118
220 267

Αναχ.: 24 Μαΐου, 5 μέρες
25 Μαΐου, 4 μέρες, με πούλμαν

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή καθημερινά.

RAMADA PLAZA THRAKI 5* 4 μέρες 5 μέρες
Δίκλινο 246 299
3ο άτομο 205 249
3ο άτομο ως 12 ετών 95 120
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 152 184
3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών 180 215
Μονόκλινο 302 369

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ (ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ) - ΣΟΥΦΛΙ - ΦΕΡΡΕΣ - ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
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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.

3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο Comfort GV 119 169
Δίκλινο Comfort SSV 125 178
Δίκλινο Comfort SV 133 188
Δίκλινο Sup Bungalow 144 205
3ο άτομο * 102 150
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών ** -50% -50%
Family 2+2 368 542
Μονόκλινο GV 170 242

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

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟΝ Ι.Χ. 
(ΧΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ) ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΤΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

OPENING MAY 2018

AMARONDA
RESORT & SPA

****

ΕΡΕΤΡΙΑ
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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.

3 μέρες /2 νύχτες * 4 μέρες /3 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.

BARCELO HYDRA BEACH 5* DELUXE

ΠΛΕΠΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝHΣ - ΑΡΓΟΛΙΔΑ

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.).

Γιορτάζουμε του Αγίου Πνεύματος
στην εκπληκτική παραλία και τις ανέσεις του

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.

ΕΡΜΙΟΝΗ - ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ - ΥΔΡΑ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ

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.

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.

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.
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Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με 
Ημιδιατροφή καθημερινά.

3μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο Κεντρικό Κτίριο θέα κήπο (Promo) 139 204
Δίκλινο Bungalow θέα κήπο 147 215
Δίκλινο Bungalow θέα Θάλασσα 168 245
Δίκλινο Bungalow μοιρ.πισίνα 195 282
3o άτομο ενήλικας -30% -30%
3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών * 50 75
Μονόκλινο Κεντρικό Κτίριο θέα κήπο 210 306
Μονόκλινο Bungalow θέα κήπο 222 325
Family Villa Garden View 43m2 ** 452 655

ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE FAMILY BEACH RESORT 
5* DELUXEΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΎ ΑΠΕΡΑΝΤΟΎ ΓΑΛΑΖΙΟΎ...
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

* 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

* 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.

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

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς 
εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά.

3μέρες / 2 νύχτες ** 4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο Θέα Βουνό 122 183
Δίκλινο Θέα Θάλασσα 134 201
3ο άτομο -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο Θέα Βουνό 210 307
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα 228 334

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”.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΙΝΙΤΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

ELITE CITY HOTEL 4* AKS HINITSA 4* SUP

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

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.

ΆΝΆΚΆΙΝΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2016
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ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΠΟΡΟΣHORIZON BLU 5* LUX XENIA POROS IMAGE  3* SUP

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

ΠΗΛΙΟ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ PORTARIA HOTEL & SPA 4*

ΑΡΓΟΛΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ AKS PORTO HELI 4*

ΓΙΑΝΝΕΝΑ EPIRUS PALACE 5* LUX

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

μια βραδιά με ζωντανή μουσική.
3 μέρες/ 
2 νύχτες

4 μέρες/ 
3 νύχτες

Δίκλινο Comfort 82 105
Δίκλινο Superior 93 120
3ο άτομο 30 40
3o άτομο ως 5 ετών Δωρεάν Δωρεάν
Studio * 240 330

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

3 μέρες/ 
2 νύχτες

4 μέρες/ 
3 νύχτες

Δίκλινο Classic 139 202

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

* 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».

AIOLIDES HOTEL 3* SUP

MYSTRAS GRAND PALACE 5*

PAPPAS  HOTEL  3*

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΜΥΣΤΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Τιμή κατ΄ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Smart All Inclusive

Πρωινό/ Μεσημεριανό/ Δείπνο και ποτά και 
σνακς στη διάρκεια της ημέρας

HB Plus
Πρωινό και Δείπνο και ποτά στη διάρκεια 

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)

* Οι τιμές των 2 διαν/σεων ισχύουν για περιορισμένο αριθμό 
δωματίων. Επιβάρυνση για Premium Full Renovated (2018) 
δωμάτιο: € 12 το άτομο τη νύχτα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) ημιδιατροφή και ποτά στη 

διάρκεια των φαγητών καθημερινά.
3 μέρες/

2 νύχτες*
4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο Classic 115 165
3o άτομο 68 95
3ο άτ. έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 
ετών (Κουκέτα) 65 92

Μονόκλινο Classic 165 235

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%

3ο άτομο έως 5 ετών Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτ. 6 έως 12 ετών -50% -50%

Μονόκλινο Standard 240 350

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

καθημερινά
4 μέρες/
3 νύχτες

5 μέρες/
4 νύχτες

Δίκλινο Θέα Κήπο 282 375
Δίκλινο Θέα Θάλασσα 298 397
3ο άτομο Θέα Κήπο 139 182
3ο άτομο Θέα Θάλασσα 145 190
3ο άτ. 3 έως 12 ετ. Θέα Κήπο 112 142
3ο άτ. 3 έως 12 ετ. Θέα Θάλ. 119 150
Μονόκλινο Θέα Κήπο 415 545
Μονόκλινο Θέα Θάλασσα 435 573

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

καθημερινά
3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο Superior θέα βουνό 105 146
Δίκλινο Superior θέα θάλασσα 115 160
3ο άτομο θέα βουνό 67 92
3ο άτομο θέα θάλασσα 74 102
3ο άτ. ως 12 ετ. & 4ο άτ. ως 6 ετ. Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 7 ως 12 ετών 40 55
Μονόκλινο Superior θέα βουνό 144 206
Μονόκλινο Superior θέα θάλ. 160 228

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

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. Ή 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
Ή Εταιρεία µας, µε την επωνυµία “ΜΑΝΕΣΣΉΣ 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 ΉΑΤΤΑ 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.
Ή αξία-τιµή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογο µας. Οι τιµές των 
ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος, µε βάση τα κοστολόγια 
των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, φόρους και άλλα έξοδα, την 
ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους. Ο 
Τουριστικός Οργανισµός µας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιµή 
του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, 
λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγµατος, καυσίµων, περιορισµένου αριθµού 
συµµετεχόντων, κτλ. Σε περίπτωση αύξησης της τιµής σε σηµαντικό βαθµό (δηλαδή πάνω από 10% 
της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή 
του και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το 
δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις 
σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά 
περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια 
µικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο 
δωµάτιο /καµπίνα). Στις τιµές δεν περιλαµβάνεται, ο δηµοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος 
ισχύει µόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισµός µας, έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όµως, έχοντας εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις 
τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, 

καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισµού (“εµπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας 
τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισµός, 
δεν µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωµένων πτήσεων 
(charters) ή και δροµολογηµένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους 
λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές 
δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). 
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισµός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις 
που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού 
ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών 
του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα, 
ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω 
γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών 
υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, 
τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών, 
τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν 
ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές, όµως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί 
και να φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή 
υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως 
στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει 
αυτού, στον Οργανισµό µας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το 
πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από 
το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα 
σε προθεσµία 7 εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ηµέρου, ο Τουριστικός Οργανισµός µας 
δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζηµιές λόγω της µη 
εκτέλεσης ή της πληµµελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση στον 
πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν την χώρα και διέπουν τις 
εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζηµίωση που θεµελιώνεται από την µη εκτέλεση ή πληµµελή 
εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζεται µέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ΄ άτοµο τιµή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου ταξιδιού, 
απαιτείται ο ελάχιστος αριθµός των 20 (είκοσι) συµµετεχόντων (µη συµπεριλαµβανοµένων παιδιών 
κάτω των 12 ετών). Για τα µακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων περιορίζεται στα 
15 (δεκαπέντε) άτοµα ή στον αριθµό που καθορίζεται από το πρόγραµµα της εκδροµής. Εφόσον ο 
αριθµός αυτός δε συµπληρωθεί, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει το συγκεκριµένο 
ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό, και να 
τούς επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν καταβάλει, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν 
αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων ταξιδιών ή που αναφέρονται 
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισµό µας είτε 
διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή 
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισµός µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι 
οποίες πραγµατοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. 
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισµός µας θα εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του 
νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από 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 
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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. Ή 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. Ή χρονική 
διάρκεια µιας ολοήµερης επίσκεψης/εκδροµής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, 
υπολογιζόµενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ή 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. Ή 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. Ή 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.






