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Αντίο καλοκαίρι!

Αντίο καλοκαίρι!

BARCELO HYDRA BEACH

Αποχαιρετάμε και φέτος το καλοκαίρι με μία υπέροχη εκδρομή το πρώτο Σαββατοκύριακο
του Οκτωβρίου. Επιλέξαμε το διακεκριμένης ποιότητας και απέριττης πολυτέλειας Barcelo
Hydra Beach το οποίο αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες μας συνεργασίες με απόλυτα
ποσοστά ικανοποίησης των πελατών μας σε παροχές All inclusive.
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, τις
πληθωρικές ανέσεις του συγκροτήματος, την υπέροχη παραλία, τις πισίνες αλλά και
τον χώρο του Spa (ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, χαμάμ, γυμναστηρίου). Το
βράδυ μπουφέ δείπνο με Show Cooking και απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Barcelo - Πόρτο Χέλι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις ανέσεις του Barcelo.
Αργότερα, αναχωρούμε με κατεύθυνση προς Κρανίδι και προορισμό το γραφικό
Πόρτο Χέλι όπου χρόνος για γεύμα στις γραφικές ψαροταβέρνες. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα.

28η Οκτωβρίου
&
Οι καλύτερες
αποδράσεις του
Φθινοπώρου στην
Ελλάδα!
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Αναχ.: 5 Οκτ., 3 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν
µε ALL INCLUSIVE

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

BARCELO HYDRA BEACH 5*
3 µέρες
3 µέρες/2 νύχτες
∆ίκλινο θέα κήπο
169
98
3ο άτοµο
145
75
3ο άτοµο ως 12 ετών
75
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών
126
55
Μονόκλινο θέα κήπο
219
148
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (πλευρική) € 8,00 το άτομο τη νύχτα.

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe στο Πλέπι Ερμιονίδος • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ
καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό), απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών,
όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), καφέ, σνακς,
ποτά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας (All Inclusive) • Τα εισιτήρια πλοιάριου για τον Πόρο • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΧΑλκίδΑ - κΑστρΟ κΑρΑμΠΑμΠΑ - ΟσίΟσ δΑβίδ - κΑτΑρρΑκτΕσ δρυμώνΑ - λίμνη
ΑΓ.ίώΑννησ ρώσσΟσ - ΑρΧΑίΟλΟΓίκΟσ ΧώρΟσ & μΟυσΕίΟ ΕρΕτρίΑσ - ΟίνΟΠΟίΕίΟ λυκΟσ

28η Οκτωβρίου στο νέο αγαπηµένο σας

AMARONDA RESORT & SPA ERETRIA 4*

Το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa είναι χτισμένο σ’ ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία της Εύβοιας, στην Ερέτρια, στις όχθες του κόλπου Μαλακώντα, έναν
διαχρονικά αγαπημένο παραθαλάσσιο προορισμό, ιδανικό να σας χαρίσει τις πιο ξεκούραστες διακοπές που μπορείτε να φανταστείτε. Η Εύβοια είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και μπορεί να καυχιέται για την πολυποίκιλη φυσική ομορφιά της, που θα γοητεύσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Το
βόρειο τμήμα του νησιού είναι καταπράσινο, με ολάνθιστα τοπία και κάποιες κρυφές οάσεις, όπως καταρράκτες, ενώ το νότιο μέρος είναι κυρίως γνωστό για τις
εκπληκτικές παραλίες του. Η Ερέτρια βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στη μέση ακριβώς των δυο αυτών κομματιών γης, προσφέροντας στον επισκέπτη
το καλύτερο μέρος από το καθένα.
1η μέρα: Αθήνα - Χαλκίδα - Amaronda
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 για την όμορφη Χαλκίδα. Στην πεζή περιήγηση μας θα
δούμε τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της Χαλκίδος, που χρονολογείται
στον 5ο αι μ.Χ. κτισμένος πιθανόν πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού. Απέναντι ακριβώς
σώζεται η Οικία του Ενετού Βαΐλου, του Διοικητή δηλαδή της Χαλκίδας κατά τα χρόνια
της Ενετοκρατίας. Σε απόσταση λίγων μέτρων θα δούμε και το Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ που
στις μέρες μας λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. Στη συνέχεια, στην παλιά γέφυρα, θα
επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης για τον πορθμό του Ευρίπου και θα καταλήξουμε στο
Κάστρο του Καράμπαμπα για να θαυμάσουμε τον χώρο και τη θέα από ψηλά. Χρόνος για
καφέ και κατευθυνόμαστε προς την Ερέτρια για το ολοκαίνουργιο (2018) AMARONDA REΤιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές)
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε Πλήρη
µε Πλήρη ∆ιατροφή και ποτά
∆ιατροφή και ποτά στη διάρκεια των φαγητών * στη διάρκεια των φαγητών καθηµερινά.

Αναχ: 26 Οκτωβρίου, 3 µέρες

3 µέρες
2 µέρες/1 νύχτα **
3 µέρες/2 νύχτες
AMARONDA RESORT & SPA 4*
∆ίκλινο Comfort GV
185
69
119
∆ίκλινο Comfort SSV
192
75
125
∆ίκλινο Comfort SV
199
80
133
∆ίκλινο Sup Bungalow
210
86
144
3ο άτοµο *
175
60
102
3ο άτοµο ως 12 ετών
75
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών **
140
-50%
-50%
Family 2+2 ***
655
215
368
Μονόκλινο GV
240
98
170
259
112
195
Μονόκλινο SSV
Μονόκλινο SV
270
120
210
** Για περιορισμένο αριθμό δωματίων
GV: θέα κήπος - SSV: πλευρική θέα θάλασσα - SV: θέα θάλασσα
* 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Superior Bungalow. Υπό προϋποθέσεις στο κεντρικό κτήριο.
** 4ο άτομο ως 12 ετών μόνο σε δωμάτια με κουκέτα (στο κεντρικό κτήριο) ή σε καναπέ (στα bungalows).
*** Family: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών σε ενός χώρου δωμάτιο στο ΚΚ ή δίχωρο στα bungalows.
Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά ως 12 ετών που επιθυμούν 2 επικοινωνούντα (connecting) ή διπλανά δωμάτια,
παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%.
* τα φαγητά με τη σειρά που αναγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής.

Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Amaronda - Αθήνα: € 30 κατ'άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ολοκαίνουργιο
(2018) AMARONDA RESORT & SPA 4* στην είσοδο της Ερέτριας • Μπουφέ πρόγευμα, δύο γεύματα και
δύο δείπνα ως πρόγραμμα στο ξενοδοχείο (πλήρης διατροφή) με απεριόριστη κατανάλωση ποτών κατά τη
διάρκεια των φαγητών αυτών (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α

SORT & SPA 4*. Γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά και υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο
για να χαρείτε τις εγκαταστάσεις του. Για το απόγευμα, προτείνουμε επίσκεψη στο διπλανό
αγρόκτημα με άλογα και άλλα ζωάκια, όπου υπάρχει η δυνατότητα για απλή βόλτα, ήπια
ιππασία ή γαϊδουροδρομίες! Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Όσιος Δαβίδ - Καταρράκτες Δρυμώνα - Λίμνη - Αγ.Ιωάννης Ρώσσος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την βόρεια Εύβοια. Στις πλαγιές του
βουνού Καβαλάρης, θα προσκυνήσουμε στην θαυματουργή Ι.Μ. του Οσίου Δαβίδ (16ου
αι) και θα συνεχίσουμε για τους περίφημους καταρράκτες του Δρυμώνα που συνθέτουν
μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Ο ποταμός Σηπιάς δημιουργεί ένα
μαγευτικό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό του στους ονειρεμένους καταρράκτες. Το νερό
πέφτει με ορμή από ύψος 15 μέτρων σε μια κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια
και δάσος από δρυς, έλατα και μαύρα πεύκα. Το μεσημέρι θα μας βρει στην πανέμορφη
παραθαλάσσια κωμόπολη της Λίμνης, όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Αργότερα
θα ολοκληρώσουμε τις επισκέψεις μας στο Προκόπι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του
Ρώσσου. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Ακολουθεί διασκέδαση
με πλούσιο ρεπερτόριο από την ερμηνεύτρια του ξενοδοχείου στο piano bar!
3η μέρα: Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο Ερέτριας - Παρέλαση - Οινοποιείο Λύκος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πρωϊνή επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο με την
Οικία των ψηφιδωτών και το Μουσείο της Ερέτριας (είσοδος δωρεάν λόγω της ημέρας).
Θα παρακολουθήσουμε τις επετειακές εκδηλώσεις για την Εθνική μας Εορτή και θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Αναχωρούμε
για επίσκεψη στην πολυβραβευμένη παραδοσιακή οικογενειακή οινοποιεία Λύκος. Θα
ενημερωθούμε για την παραγωγική διαδικασία και θα δοκιμάσουμε κάποια φετινά κρασιά.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με τις ωραιότερες αναμνήσεις.

28η Οκτωβρίου στο Amaronda

• Πλήρης διατροφή (πρωινό, γεύμα και δείπνο ανά διανυκτέρευση)
καθώς και απεριόριστη κατανάλωση μπύρας - κρασιού - αναψυκτικών - νερού
κατά την διάρκεια όλων των παρεχόμενων φαγητών.
Τα φαγητά αρχίζουν με μεσημεριανό γεύμα.
• Διασκέδαση με πλούσιο ρεπερτόριο από την ερμηνεύτρια του ξενοδοχείου
στο piano bar, το βράδυ του Σαββάτου 27 Οκτωβρίου.
• Παιδική απασχόληση σε καθημερινή βάση 10:30 - 13:30 & 17:00 - 20:00 σε ειδικό χώρο
με Ελληνίδα παιδαγωγό για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών 3 ως 10 ετών.
• Χρήση των γηπέδων (τέννις, basket), bocce, παιδικής χαράς, wifi,
υπαίθριου χώρου πάρκινγκ.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Περιορισµένος
αριθµός δωµατίων

µε SMART ALL INCLUSIVE πρόγραµµα & διασκέδαση

MARPESSA LUXURY HOTEL

Θησαυροί της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ

ΓΗΣ

Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το μουσείο της φύσης
και τα μυστικά της λιμνοθάλασσας. Ελάτε να το ζήσουμε!
1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό Αγρίνιο
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00. Mέσω
της γέφυρας του Ρίο, άφιξη στην
ιστορική πόλη του Μεσολογγίου όπου θα
ξεναγηθούμε στην Δημοτική Πινακοθήκη
και στον Κήπο των Ηρώων. Συνεχίζουμε
προς την παραλία της Τουρλίδας με τα
διβάρια και τις γραφικές πελάδες (ξύλινα
σπίτια στο νερό), αλλά και τις Αλυκές.
Προχωράμε για το Αιτωλικό, το νησάκι
μέσα στη λιμνοθάλασσα, που συνδέεται
με την ξηρά με δύο πέτρινες πολύτοξες
γέφυρες που έχουν χαρακτηριστεί
διατηρητέα μνημεία. Χρόνος για καφέ και
μετά θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Βάσως
Κατράκη και θα επισκεφθούμε μονάδα
παραγωγής αυγοτάραχου, ένα από τα πιο
νόστιμα εδέσματα. Κατευθυνόμενοι προς
το Αγρίνιο θα θαυμάσουμε το φαράγγι της
Κλεισούρας με τους σταλακτίτες και το
εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας. Άφιξη και
εγκατάσταση στο MARPESSA LUXURY
HOTEL & Spa 4*. Ξεκούραση και δείπνο.
2η μέρα: Αγρίνιο - Λίμνη Τριχωνίδα
Θέρμο - Πετροχώρι - Μυρτιά & Spa !!!
Πρόγευμα με χειροποίητα εδέσματα και
πρώτες ύλες βιολογικής καλλιέργειας από
την φάρμα του Marpessa και ξεκινάμε
για την μεγαλύτερη φυσική λίμνη της
Ελλάδας, την Τριχωνίδα. Δίπλα στη λίμνη
θα δοκιμάσουμε κρασιά από ποικιλίες
βιολογικής καλλιέργειας και την εξαιρετική
τοπική “Μαλαγουζία”. Στο Θέρμο θα
ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό μουσείο
όπου εκτίθενται ευρήματα μέχρι 2500
χρόνων και αργότερα στο Πετροχώρι θα
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στις
λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία και Οζερό.
Χρόνος για γεύμα και επιστρέφοντας,
προσκύνημα στο μοναστήρι της Μυρτιάς,
σπουδαίο βυζαντινό μνημείο με χιλιετή
ιστορία (11ος αι.) και στάση για καφέ

στη θέση Δογρή με την όμορφη θέα. Το
απόγευμα απολαύστε τις εγκαταστάσεις
του “9 Limnes Spa” με hammam,
υδρομασάζ, τροπική βροχή κ.α. Δείπνο.
3η μέρα: Αγρίνιο - Αρχ.Οινιάδες - Αθήνα
Ελληνικό πρωινό με εδέσματα από την
φάρμα του Marpessa. Επίσκεψη στο
Μουσείο Τέχνης του γλύπτη Καπράλου,
ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες
γλύπτες του 20ου αιώνα με καταγωγή
από το Παναιτώλιο. Συνεχίζουμε για
εξωτερική γνωριμία με τις διατηρητέες
καπναποθήκες
Παπαστράτου
και
Παπαπέτρου, κτίρια με μεγάλη ιστορική,
αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία για την
πόλη. Αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο
των Οινιάδων με την εκπληκτική θέα
προς την παλιά κοίτη του Αχελώου και τις
παράκτιες περιοχές. Χρόνος για γεύμα σε
παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Κρυονέρι
και μέσω Ρίου επιστρέφουμε στην Αθήνα.

CITY RESORT

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΔΥΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την
Πεταλίδι - Μεθώνη - Πύλος - Καλαμάτα
Στούπα και την γραφική Καρδαμύλη,
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση το Λιμένι (γενέτειρα και Πύργος των
στάση για το “θαύμα” της φύσης της Αγίας Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια
Θεοδώρας στη Βάστα. Τα λόγια της Δυρού - Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ,
προσευχής της Αγίας, μπροστά στα μάτια μην παραλείψετε την συναρπαστική
μας! Δεκαεπτά πελώρια δέντρα ξεπηδούν βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος στην
από τη στέγη της ενώ από τα θεμέλια ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο
αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού. μας το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο με
Κατευθυνόμαστε προς το παραθαλάσσιο απεριόριστα ποτά.
Πεταλίδι. Από απόσταση βλέπουμε την
3η μέρα : Καλαμάτα - Αρχαιολογικό
καστρόπολη της Κορώνης, χτισμένη στη
Μεσσηνίας - Αρχαία Μεσσήνη - Αθήνα
ρίζα του βράχου, σχεδόν απροσπέλαστη
Μπουφέ πρόγευμα και προσκύνημα στη
και μέσω της γραφικής Φοινικούντας,
αργότερα θα βρεθούμε στο ενετικό Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση
παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και στην παλιά πόλη γύρω από το κάστρο.
την ιστορική Πύλο. Χρόνος για γεύμα και Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
συνεχίζουμε για εγκατάσταση στο υπέροχο Μεσσηνίας (είσοδος δωρεάν) στην καρδιά
ELITE CITY RESORT 4*, ξεκούραση και το του ιστορικού της κέντρου, εκεί όπου
παλιά βρισκόταν η Δημοτική Αγορά.
βράδυ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - Δυρός - Συνεχίζουμε για το αρχαιολογικό πάρκο της
αρχαίας Μεσσήνης (είσοδος δωρεάν) και
Αρεόπολη
Μπουφέ πρόγευμα και πανοραμική επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
διαδρομή γεμάτη μεσαιωνικούς πύργους στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο.
η 2ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 2ης μέρας.

SMART ALL INcLUSIvE - Πρόγραμμα διατροφής με ποτά & διασκέδαση
• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί - μεσημέρι - βράδυ). • Ελεύθερη
κατανάλωση μη εμφιαλωμένων ποτών στα φαγητά (κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και
νερό σε καράφα). • Μία θεματική βραδιά με ζωντανή μουσική • Παιδική, δημιουργική
απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά από 17.00 έως 20.00. • Teenagers
corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια (Play station, X-BOX). • Δωρεάν ποπ - κορν, μαλλί της
γριάς στο μπαρ του ξενοδοχείου, 17.00-19.00. • Μίνι παιδότοπο με φουσκωτά και επόπτη.
• Προβολή παιδικών ταινιών από 17.00 - 20.00
Αναχ.: 26 & 27 Οκτ., 2 & 3 µέρες

Αναχ.: 26 Οκτ. & 16 Nοε.,
3 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο
µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο

199
190
160
265

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή
στο πολυτελές MARPESSA LUXURY HOTEL & SPA 4* στο Αγρίνιο • Πρωινό με τοπικά προϊόντα
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /Συνοδός • Χρήση του Spa (εξαιρούνται θεραπείες
& μασάζ) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. δεν
περιλαμβάνονται: Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων (περίπου € 17 κατ’άτομο συνολικά)
4

28η Οκτωβρίου στο µοναδικό ELITE

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
και απεριόριστα ποτά στα δείπνα.

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

2 µέρες
3 µέρες
2 µέρες / 1 νύχτα
3 µέρες / 2 νύχτες
27 Οκτ
26 Οκτ
∆ίκλινο
69
129
119
195
54
95
3ο άτοµο
105
165
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο ως 12 ετών
60
80
40
72
4ο άτ. ως 12 ετών *
95
145
110
199
Μονόκλινο
155
252
220
425
Maisonette **
425
687
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (κατόπιν ζήτησης): € 12 το δωμάτιο τη νύχτα
* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο. ** Η τιμή της Maisonette είναι συνολική μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
ELITE CITY RESORT 4*

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

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

PORTO RIO HOTEL

ΟδΟνΤωΤΟΣ ΚΑλΑβρύΤων

PORTO RIO HOTEL

ΠΑνΑΓίΑ τρυΠητη - AcHAIA cLAUS - ΑρΧΑίΟλΟΓίκΟ μΟυσΕίΟ ΠΑτρΑσ
σΠηλΑίΟ λίμνών - δΑσΟσ στρΟφυλίΑσ - ΑνδρΑβίδΑ - ΠΑνΑΓίΑ ΠλΑτΑνίώτίσσΑ

ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ

& Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

...στο αγαπημένο PORTO RIO HOTEL 4*

1η μέρα: Αθήνα - Παναγία Τρυπητή - Achaia Claus Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για επίσκεψη προσκύνημα στην Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Όποιος
την επισκέπτεται για πρώτη φορά εντυπωσιάζεται από την
ομορφιά του τοπίου. Σαν μια μεγάλη ζωγραφιά κολλημένη
στο βράχο με κυπαρίσσια και πεύκα τριγύρω να της δίνουν
μία ξεχωριστή και υποβλητική μεγαλοπρέπεια. Συνεχίζουμε
για ξενάγηση στις παραδοσιακές εγκαταστάσεις του
οινοποιείου της “Achaia Clauss”. Θα μας εντυπωσιάσουν
τα πέτρινα κτίρια, τα μεγάλα δρύινα σκαλιστά βαρέλια με
μαυροδάφνη ενός και πλέον αιώνα, η παραδοσιακή κάβα
για την υποδοχή των επισκεπτών και φυσικά το μοναδικό
τοπίο με την εκπληκτική θέα! Αργότερα, στην πόλη της
Πάτρας θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα
ατομικά) που στεγάζεται στο εντυπωσιακό φουτουριστικό
κτίριο του Θεοφάνη Μπομπότη. Άφιξη και εγκατάσταση στο
αγαπημένο PORTO RIO HOTEL 4* στο Ρίο Πατρών. Το
βράδυ δείπνο με ποτά.
2η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την εξαίσια διαδρομή
με τον οδοντωτό από το Διακοφτό μέχρι τα Καλάβρυτα (έξοδα
ατομικά). Ένα πραγματικά μαγευτικό ταξίδι στο Φαράγγι
του Βουραϊκού ποταμού με άφθονο πράσινο, πλατάνια
και τρεχούμενα νερά, πέτρινα σπιτάκια συνθέτουν μία
παραμυθένια εικόνα. Συνεχίζουμε για το ξακουστό Σπήλαιο
Λιμνών (έξοδα ατομικά). Εκτός από τους λαβυρινθώδεις
διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στοές και τους παράξενους
σταλακτιτικούς σχηματισμούς, το Σπήλαιο των Λιμνών έχει

κάτι το αποκλειστικά δικό του, που δεν υπάρχει σε άλλα
γνωστά σπήλαια. Είναι οι αλλεπάλληλες κλιμακωτές και
μάλιστα σε τρεις ορόφους λίμνες του, που το καθιστούν
μοναδικό στο είδος του στον κόσμο. Επιστρέφουμε για τα
ιστορικά Καλάβρυτα, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα ορεινά
θέρετρα με την υπέροχη πλατεία, τα καφέ και τις ταβέρνες.
Στην κατάβαση μας προς το ξενοδοχείο, μικρή στάση για
προσκύνημα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Απόγευμα
ξεκούρασης και το βράδυ δείπνο με ποτά.
3η μέρα: Δάσος Στροφυλιάς - Ανδραβίδα - Παναγία
Πλατανιώτισσα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για γνωριμία με το
μεγαλύτερο παραθαλάσσιο δάσος της χώρας, δίπλα
στην σπάνιας ομορφιάς και οικολογικής σημασίας
λιμνοθάλασσα και υδροβιότοπους του Κοτυχίου
(Ramsar). Ενημέρωση από τους υπεύθυνους του κέντρου
πληροφόρησης και συνεχίζουμε για την Ανδραβίδα, την επί
δύο αιώνες πρωτεύουσα του φραγκικού Πριγκιπάτου της
Αχαΐας όπου θα δούμε τα υπολείμματα του καθεδρικού ναού
της Αγίας Σοφίας, σπάνιο δείγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής
στον ελλαδικό χώρο. Αργότερα θα βρεθούμε στο χωριό
της Πλατανιώτισσας Αχαΐας, σε μια καταπράσινη
τοποθεσία, με άφθονα και κρύα νερά, όπου θα δούμε το
εκκλησάκι της Παναγίας της που έχει σχηματιστεί μέσα στο
κοίλωμα ενός τεράστιου πλατάνου ύψους 25 μ., ο οποίος
προήλθε από τρία πλατάνια που φύτρωσαν μαζί, και με
την πάροδο του χρόνου ενώθηκαν και δημιούργησαν το
αξιοθαύμαστο αριστούργημα της φύσης. Χρόνος για γεύμα
και επιστρέφουμε στην Αθήνα το απόγευμα.

Αναχ.: 26 Οκτ., 3 µέρες Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή,
απεριόριστα ποτά στα δείπνα
και απογευµατινό καφέ µε σνακ

(χωρίς µεταφορές/εκδροµές)
µε SMART ALL INCLUSIVE

3 µέρες/2 νύχτες
4 µέρες/3 νύχτες
3 µέρες
PORTO RIO HOTEL 4*
119
169
∆ίκλινο SSV
175
199
290
∆ίκλινο Suite
240
90
125
3ο άτοµο
150
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο ως 12 ετών
75
70
105
4ο άτοµο ως 12 ετών *
130
145
210
Μονόκλινο SSV
199
* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται
δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα

SMART ALL INcLUSIvE PORTO RIO
• Διαμονή στο κεντρικό κτήριο σε δωμάτια με θέα
θάλασσα (πλευρική). • Πλήρης διατροφή (πρόγευμα
μπουφέ, γεύμα και δείπνο) καθημερινά.
Η διατροφή αρχίζει με δείπνο και τελειώνει με γεύμα.
• Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
και των δείπνων (μη εμφιαλωμένα: κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά). • Απογευματινό snack (17:30 - 19:00) και
καφές φίλτρου, παγωτό, βουτήματα. • Δωρεάν wi-fi σε
δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους. • Late Check out
μέχρι τις 16:00
PORTO RIO ΓίΑ τΟυσ μίκρΟυσ μΑσ φίλΟυσ:
Παιδική απασχόληση (άνω των 3 ετών) σε εσωτερική
αίθουσα με Ελληνίδα παιδαγωγό στις 27 Οκτωβρίου
10:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00. Εξωτερική παιδική χαρά.
Επιπλέον δυνατότητες κατόπιν ραντεβού / με χρέωση:
Σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο, γήπεδο τένις με φωτισμό.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
ξενοδοχείο PORTO RIO HOTEL 4* στο Ρίο Πατρών
• Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια
των δείπνων (μη εμφιαλωμένα, κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά) • Απογευματινός καφές και σνακ (17:30
- 19:00) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/
Συνοδός • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Περιορισµένος
αριθµός θέσεων

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
∆ΕΛΦΟΙ
...µοναδική από τη φύση της!
...ταξίδι στον οµφαλό της Γής !!
Η εποχή των χρωμάτων, των αρωμάτων και των γεύσεων είναι στο
αποκορύφωμα της. Εδώ θα ζήσετε μία αίσθηση παιδικής ξενοιασιάς, που
ξυπνάει αναμνήσεις από διακοπές “στο χωριό”. Εδώ θα ξεχάσετε το θόρυβο της
πόλης και το άγχος των υποχρεώσεων!
1η μέρα: Αθήνα - Ναύπακτος - Τριχωνίδα Θέρμο - 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 όπου χρόνος για περίπατο
και καφέ. Αργότερα θα περάσουμε από το Χάνι
του Μπανιά με την παλιά στρατιωτική γέφυρα
που ενώνει τις δυο όχθες του Εύηνου και θα
βρεθούμε στο ιστορικό Θέρμο όπου το κρυφό
Σχολειό με τα κέρινα ομοιώματα. Περιήγηση
στην περιοχή και στο μοναστήρι του Κοσμά
του Αιτωλού στο Μέγα Δένδρο. Χρόνος για
γεύμα και συνεχίζουμε για την Άνω Χώρα
όπου 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

CRYSTAL MOUNTAIN

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 επισκεφθούμε το αμφιθεατρικά χτισμένο
χωριό της Ελατούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και απόγευμα ξεκούρασης στο
εκπληκτικό τοπίο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Τρίκορφο - Γαλαξίδι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το
Τρίκορφο, για προσκύνημα στην Μονή Αγ.
Αυγουστίνου & Σεραφείμ, γνωστή για το
μεγαλύτερο καμπαναριό της Ελλάδος (έχει 400
σήμαντρα και 62 καμπάνες), αλλά και από τους
..παπαροκάδες! Συνεχίζουμε για την ναυτική
πολιτεία του Γαλαξιδίου με την πλούσια ιστορία
και τα παραδοσιακά του κτήρια. Χρόνος για
γεύμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω
Ιτέας. Άφιξη αργά το απόγευμα.

CRYSTAL MOUNTAIN
CRYSTAL MOUNTAIN

Αναχ.: 26 Οκτ., 3 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
CRYSTAL MOUNTAIN 3* SUP
∆ίκλινο
3ο άτοµο
4ο άτοµο
Μονόκλινο

3 µέρες

179
155
155
220

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.
6

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - VAGONETTO - ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΑΓΟΡΙΑΝΗ
ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΔΙΣΤΟΜΟ - ΙΤΕΑ
1η μέρα: Αθήνα - Δίστομο - Όσιος Λουκάς Ιτέα - Δελφοί
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00 με ενδιάμεση
στάση για το ιστορικό Δίστομο, γνωστό
για το σφαγιασμό του πληθυσμού από τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής το 1944. Θα
επισκεφθούμε το Μαυσωλείο θυμάτων στον
λόφο Κανάλες και το αντίστοιχο Μουσείο
στο παλιό Δημοτικό Σχολείο. Συνεχίζουμε
για προσκύνημα στην Μονή του Όσιου
Λουκά, το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο
της Ελλάδας του 11ου αιώνα, που βρίσκεται
σε γραφική πλαγιά στις δυτικές υπώρειες
του Ελικώνα (έξοδα ατομικά). Με τις δύο
μεγάλες εκκλησίες και τα παγκοσμίου φήμης
ψηφιδωτά, από το 1990 περιλαμβάνεται
στα μνημεία Παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς της Unesco! Ακολουθεί
κατάβαση στην παραθαλάσσια Ιτέα όπου
χρόνος για γεύμα. Αργότερα εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο AMALIA DELPHI 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Γύρος Παρνασσού (Μεταλλευτικό
Πάρκο Φωκίδας Vagonetto - Χάνι Γραβιάς Αγόριανη)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τον
Γύρο του Παρνασσού. Προσπερνώντας την
πόλη της Άμφισσας, θα κατευθυνθούμε προς
το μοναδικό Vagonetto (καιρού επιτρέποντοςέξοδα ατομικά) για να ενημερωθούμε
για τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη.
Συνεχίζουμε για την Γραβιά, τον τόπο όπου

Αναχ.: 26 & 27 Οκτ., 2 & 3 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή

έγινε η μεγάλη ανακοπή των Τούρκων στις
8 Μαΐου του 1821 και όπου πρόσφατα το
ξακουστό Χάνι έχει μετατραπεί σε μουσείο.
Το μεσημεράκι θα καταλήξουμε στο γραφικό
χωριό της Αγόριανης (Επτάλοφος) όπου
χρόνος ελεύθερος για περίπατο και γεύμα
στις εξαιρετικές ταβέρνες του. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και το βράδυ
δείπνο.
3η μέρα: Δελφοί - Αράχωβα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των
Δελφών (είσοδος δωρεάν λόγω της ημέρας).
Στη διάρκεια της επίσκεψης μας, εκτός
άλλων θα θαυμάσουμε το σημαντικότερο
μαντείο της αρχαιότητας, το στάδιο, το
περίφημο άγαλμα του Ηνίοχου και πλήθος
άλλα εκθέματα. Μέσω της κοσμοπολίτικης
Αράχωβας και ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα
και καφέ, επιστρέφουμε στην Αθήνα.
η 2ημερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις
επισκέψεις της 2ης μέρας.

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

2 µέρες
3 µέρες
2 µέρες / 1 νύχτα
3 µέρες / 2 νύχτες
27 Οκτ
26 Οκτ
∆ίκλινο
109
179
55
109
35
70
3ο άτοµο
85
132
∆ωρεάν
∆ωρεάν
3ο άτοµο ως 10 ετών
60
80
30
55
3ο άτ. 11 ως 12 ετών
80
130
27
50
4ο άτ. 2 ως 12 ετών *
80
115
92
170
Μονόκλινο
140
244
* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.
AMALIA DELPHI 4*

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

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Περιορισµένος
αριθµός δωµατίων

TOP ΕΠΙΛΟΓΗ
ΡΙΟΥ
28ΗΣ ΟΚΤΩΒ

ΠυλΟσ μΕσσηνίΑσ

στο παραµυθένιας πολυτέλειας

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* DELUXE
1η μέρα: Αθήνα - Νερόμυλος - Παλιά πόλη Κυπαρισσίας - COSTA NAVARINO
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με προορισμό το καλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα της χώρας
μας και ένα από τα καλύτερα της Μεσογείου, το μοναδικό The Westin Resort cOSTA NAvARINO
5* Deluxe. Κοντά στην Κυπαρισσία, θα επισκεφθούμε ένα διατηρητέο κτίσμα που θα κεντρίσει
το ενδιαφέρον μας, αυτό του “Παλιού Νερόμυλου” στο χωριό Μύλοι. Μετά την ανακατασκευή του
με παραδοσιακές τεχνικές, στεγάζει την ιστορία του και τις τρεις διαφορετικές δραστηριότητες
του, όπως ακριβώς ήταν στο παρελθόν: νερόμυλος, παραδοσιακό καφενείο και μαγαζάκι με
παραδοσιακά προϊόντα! Θα συνεχίσουμε για περίπατο στην παλιά πόλη της Κυπαρισσίας, στους
πρόποδες του λόφου τον οποίο στεφανώνουν τα ερείπια του ενετικού κάστρου. Έχει κηρυχθεί
ιστορικός διατηρητέος οικισμός από το υπουργείο Πολιτισμού με καλντερίμια και παλιούς
λιθόστρωτους δρόμους, που αποτελούν ένα εντυπωσιακό σε μήκος δίκτυο. Χρόνος για γεύμα και
αργότερα εγκατάσταση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο μας στα υπέροχα δωμάτια του (39 m2).
Δείπνο σε εστιατόριο της περιοχής.
2η μέρα: Ανάκτορο Νέστορος - Γιάλοβα - Πύλος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο πιο καλά διατηρημένο Μυκηναϊκό
Ανάκτορο στον Ελλαδικό χώρο βρίσκεται στην περιοχή της Πυλίας και είναι το Ανάκτορο του
Νέστορος, του ξακουστού βασιλιά της Πύλου (13ος αι π.Χ.). Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για
καφεδάκι στην παραθαλάσσια Γιάλοβα, πριν την επίσκεψη μας στο Φρούριο της Πύλου (Νιόκαστρο
/ έξοδα ατομικά) όπου εκτός των άλλων θα θαυμάσουμε και το ανακαινισμένο τζαμί και το μουσείο
έκθεσης ενάλιων αρχαιολογικών ευρημάτων, το πρώτο του είδους του στον Ελλαδικό χώρο. Χρόνος
για γεύμα στην Πύλο και επιστροφή. Το βράδυ πλούσιο μπουφέ δείπνο στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: COSTA NAVARINO - Αρχαία Μεσσήνη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος μέχρι το μεσημέρι για να απολαύσετε το υπέροχο
συγκρότημα. Αναχωρούμε για το ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας
Μεσσήνης (είσοδος δωρεάν λόγω της ημέρας). Επίσκεψη στο μουσείο, χρόνος για γεύμα και στη
συνέχεια στον αρχαιολογικό χώρο. Καθώς θα το περπατάμε, θα νιώσουμε τη λάμψη της πολιτείας
που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη όπως ήταν με τα αριστουργηματικά γλυπτά του Δαμοφώντα.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Αναχ: 26 Οκτωβρίου, 3 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
THE WESTIN RESORT 5* DLX
∆ίκλινο κήπος
∆ίκλινο θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο κήπος
Μονόκλινο θάλασσα

KINETTA BEACH HOTEL & SPA 4*
Το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa 4*, βρίσκεται μέσα σε πανέμορφους
κήπους, μόλις 56 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Εδώ που συνηθίζουν οι κάτοικοι της
πρωτεύουσας, να αναζητούν και να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές, σε ένα σικάτο
περιβάλλον. Είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές, συνδυάζοντας υπηρεσίες για
μεγάλους και μικρούς, χαλάρωση και παιχνίδι, διασκέδαση με πολλές επιλογές.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 253 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, σε μικρά κτήρια & bungalows και 3
σουίτες, θα φιλοξενήσουν τις πιο ωραίες στιγμές των διακοπών σας. Μέσα σε κήπους,
που σας οδηγούν στην όμορφη παραλία! Τα δωμάτια μπορούν να φιλοξενήσουν 1 έως 4
άτομα και είναι όλα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι ή βεράντα στους
υπέροχους κήπους.
ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 εστιατόρια με μεσογειακή και διεθνή κουζίνα με θέα τη θάλασσα ή την
πισίνα, σαλόνι με τζάκι, μπαρ, αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών, πισίνα, παιδική χαρά,
γήπεδο ποδοσφαίρου 5x5, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις, γήπεδο βόλεϊ και ένα πλήρως
εξοπλισμένο Spa, με μεγάλη ποικιλία από θεραπείες σώματος & προσώπου, μασάζ &
γυμναστήριο.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ.. ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ: 500 μέτρα από την όμορφη Κινέττα & τον
προαστιακό σταθμό, 7 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι των Αγίων Θεοδώρων, 25
χιλιόμετρα από την πόλη της Κορίνθου και 30 χιλιόμετρα από το κοσμοπολίτικο Λουτράκι.

ALL INcLUSIvE
Πρωινό - Μεσημεριανό - Βραδινό σε μπουφέ με νερό & κρασί
(λευκό, ροζέ, κόκκινο) στο κεντρικό εστιατόριο.
10:30 - 18:00 snack bar: αναψυκτικά σε ποστ μιξ, χυμό πορτοκάλι (τύπου amita), καφέ φίλτρου, τσάι,
βαρελίσια μπύρα, ούζο, τζιν, βότκα, ουίσκι, ρούμι (αλκοολούχα από τις 11:00).
16:00 - 17:30 κέικ και βουτήματα ή σνακ.
18:00 - 23:30 κεντρικό μπαρ: αναψυκτικά σε ποστ μιξ, χυμό πορτοκάλι (τύπου amita), καφέ φίλτρου,
τσάι, βαρελίσια μπύρα, ούζο, τζιν, βότκα, ουίσκι, ρούμι, κοκτέιλ ημέρας
(αλκοολούχο και μη)
κ SPA:
Στο πλήρως εξοπλισμένο Κ SPA θα βρείτε (με
έξτρα χρέωση) μεγάλη ποικιλία από θεραπείες
σώματος και προσώπου, μασάζ και ολιστικές
θεραπείες. Χαλαρώστε στη θερμαινόμενη
πισίνα ή στο jacuzzi, αναζωογονηθείτε στο
χαμάμ ή τη σάουνα, απολαύστε μία από τις
πολλές θεραπείες που προσφέρει το spa jet.
Στο Κ Spa θα βρείτε ακόμη και γυμναστήριο.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές) µε πρωϊνό
+ 1 δείπνο στο σύνολο της διαµονής

3 µέρες

3 µέρες/2 νύχτες

4 µέρες/3 νύχτες

335
355
290
130
520
555

254
272
205
20
454
485

364
392
291
20
645
695

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές
ξενοδοχείο The Westin Resort cOSTA NAvARINO (5* Deluxe) • Μπουφέ πρωινό καθημερινά, ένα δείπνο σε
εστιατόριο της περιοχής και ένα μπουφέ δείπνο στο ξενοδοχείο (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές)
µε ALL INCLUSIVE καθηµερινά
26 ή 27 - 28 Οκτωβρίου
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

2 µέρες / 1 νύχτα
69
52
∆ωρεάν
∆ωρεάν
105

3 µέρες / 2 νύχτες
125
90
∆ωρεάν
∆ωρεάν
195

Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Kinetta Beach - Αθήνα: € 30 κατ’άτομο.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

EPIRUS PALACE 5*

Περιορισµένος
αριθµός θέσεων

κΑλΠΑκί - κΟνίτσΑ - κηΠΟί - μΟνΟδΕνδρί - βίκΟσ - μΕτσΟβΟ - μΟυσΕίΟ βρΕλλη - σΠηλΑίΟ ΠΕρΑμΑτΟσ

IONIAN BLUE HOTEL

ΛΕΥΚΑ∆Α

…της καρδιάς σας!!!

1η μέρα: Αθήνα - Λευκάδα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 για Λευκάδα μέσω της γέφυρας
ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου. Περνώντας από Αμφιλοχία και από τη γραφική
Βόνιτσα, καταλήγουμε στην υπέροχη Λευκάδα στο πολυτελέστατο
IONIAN BLUE HOTEL & SPA 5* στη Νικιάνα. Εγκατάσταση σε δωμάτια
με θέα θάλασσα. Δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Γύρος νησιού
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Εκδρομή - εξόρμηση στο πανέμορφο νησί
για να γνωρίσουμε τα μυστικά του μέσα από έναν πανοραμικό γύρο. Θα
αρχίσουμε με περίπατο στην πόλη της Λευκάδας με την όμορφη αγορά
και τον υπέροχο πεζόδρομο στο ιστορικό κέντρο. Θα θαυμάσουμε τη θέα
από το μοναστήρι της Φανερωμένης (επίσκεψη) και, διερχόμενοι από τον
Αγ.Νικήτα, θα προχωρήσουμε προς το Κάθισμα (από ψηλά) με φόντο τα
φανταστικά τυρκουάζ νερά. Συνεχίζουμε για Βασιλική και Νυδρί όπου
χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Νυδρί - (Σκορπιός) - Λευκάδα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και περίπατος στο Νυδρί. Για όσους
επιθυμούν, προαιρετική κρουαζιέρα στον μυθικό Σκορπιό, τη σπηλιά
Παπανικολή και το νησί του ποιητή μας Α. Βαλαωρίτη, τη Μαδουρή.
Αργότερα, μετάβαση στην πόλη της Λευκάδας για περίπατο. Το
απόγευμα σας προτείνουμε (διαμένοντες Ionian Blue) να δοκιμάσετε την
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα (δωρεάν) ή τις περιποιήσεις του Spa. Το
βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Μεσολόγγι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Μεσολόγγι
και τον συναισθηματικά φορτισμένο “κήπο των Ηρώων”. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή συνδυάζει την 2η και την 3η μέρα.
λΕύΚΑδΑ

Αναχ.: 25 & 26 Οκτωβρίου, 3 & 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
IONIAN BLUE HOTEL
3 µέρες
& SPA 5*
26 Οκτ
∆ίκλινο θέα θάλασσα 179
3ο άτοµο
155
3ο άτοµο ως 12 ετών
85
4ο άτοµο ως 12 ετών
135
Μονόκλινο θέα θάλ.
227

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

4 µέρες 3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
25 Οκτ
235
95
139
198
70
100
100
∆ωρεάν
∆ωρεάν
175
50
75
305
145
215

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο πολυτελές IONIAN BLUE HOTEL & SPA 5* Lux στη Νικιάνα σε
δωμάτια με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/ Συνοδός • Φ.Π.Α.
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HOTEL DU LAC

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΠΑΠΙΓΚΟ
…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00, μέσω Δομοκού Καλαμπάκας και με ενδιάμεσες στάσεις για επίσκεψη
στο γραφικό Μέτσοβο με την υπέροχη αρχιτεκτονική του
και την παράδοση. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό
των μεγάλων ευεργετών, επίσκεψη στην εκκλησία της
Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και για
παραδοσιακά ψώνια. Μέσω εξαιρετικής διαδρομής
της Νέας Εγνατίας Οδού φτάνουμε στα Γιάννενα.
Τακτοποίηση στο ανακαινισμένο υπερπολυτελές
ξενοδοχείο της επιλογής σας DU LAc 5* Deluxe ή
EPIRUS PALAcE 5* Deluxe. Ξεκούραση και το βράδυ
δείπνο.
2η μέρα: Καλπάκι - Μεγ.Πάπιγκο - Κόνιτσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το
ξακουστό Καλπάκι. Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο
όπου θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιτς για την
βαριά ιστορία της περιοχής, στο ΟΧΙ του 1940. Μέσω
μιας καταπληκτικής διαδρομής θα ανεβούμε στο
Μεγάλο Πάπιγκο (καιρού επιτρέποντος). Σε μικρή
απόσταση μεταξύ τους, το Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο,
έχουν να επιδείξουν παράδοση εξαιρετικής φιλοξενίας
και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για την
αμφιθεατρική Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωμένη στην
πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και
δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει από ζωή και ομορφιά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση και δείπνο.
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Κάστρο - Νησί
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τα
πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και το
τρίτοξο του Καλογήρου με προορισμό τους Κήπους (ή
Μπάγια Ζαγορίου). Θα γοητευτούμε από τα περίφημα
αρχοντικά χτισμένα από τεχνίτες της πέτρας, θα έχουμε
χρόνο για περπάτημα, καφέ και θα επισκεφθούμε
και το Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική
συλλογή). Μπάγια (σλάβικη λέξη) σημαίνει “λουτρό”
και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό περιβάλλον με
τις οβίρες που δημιουργούν τα ποτάμια γύρω από το

χωριό. Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο Μονοδένδρι.
Εκεί, από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, θα
δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο
του κόσμου (Guinness 1997). Περπατήστε στα
πλακόστρωτα δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το
βιωματικό σχολείο και τα πανέμορφα παραδοσιακά
κτίρια ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Μετά το μεσημέρι,
επιστρέφουμε στην πόλη. Από τον μώλο της λίμνης
Παμβώτιδας, θα περάσουμε απέναντι με βαρκάκια
(έξοδα ατομικά) στο νησάκι όπου βρίσκεται το σπίτι/
μουσείο του Αλή Πασά για να δούμε τον οντά με
τις τρύπες των όπλων που σκότωσαν τον Αλή. Για
όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουμε επίσκεψη
στο κάστρο. Στο χώρο του θα θαυμάσετε το Σουφαρί
Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, το Τζαμί Ασλάν
και το Βυζαντινό μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη
στο Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά) 1.100 μέτρων
με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Είναι το πρώτο σπήλαιο
στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε τουριστικά, αλλά και
αυτό που παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις για το
μέγεθος και τη μοναδικότητά του. Στην συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το Μουσείο Βρέλλη (έξοδα ατομικά)
με τα κέρινα ομοιώματα. Μέσω της Νέας Ιόνιας οδού
και της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου, επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα.

Τιµή κατ’άτοµο µε
δικό σας µέσον Ι.Χ.
(εκδροµές)
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή µε ηµιδιατροφή
3 µέρες 4 µέρες 3 µέρες/ 4 µέρες/
DU LAC 5*
26 Οκτ 25 Οκτ 2 νύχτες 3 νύχτες
∆ίκλινο
229
289
145
205
125
200
3ο άτοµο
205
284
3ο άτοµο ως 5 ετών * 80
115 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
90
155
3ο άτ. 6 ως 12 ετών
175
250
226
320
Μονόκλινο
310
405
* Παιδί ως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων του. Για να έχει
extra κρεβάτι, ισχύουν οι τιμές 3ου ατόμου 6-12 ετών.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
υπερπολυτελές EPIRUS PALAcE 5* Deluxe στην
είσοδο της Ν.Εγνατίας Οδού - Ιωαννίνων ή στο
υπερπολυτελές DU LAc HOTEL & SPA 5* Deluxe
στη λίμνη των Ιωαννίνων • Μπουφέ πρόγευμα και
δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75
ετών • Φ.Π.Α.

Αναχ.: 25 & 26 Οκτ., 3 & 4 µέρες

ΖΑγΟρΟχωριΑ

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Μοναδικό επετειακό
πρόγραµµα!

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ
Αναπαράσταση µάχης Καλπακίου - επετειακές εκδηλώσεις στους Βουλιαράτες!

ΚΗΠΟΙ - ΜΟΝΟ∆ΕΝ∆ΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ∆ΕΡΒΙΤΣΑΝΗ
1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00, μέσω Δομοκού Καλαμπάκας και με ενδιάμεσες στάσεις για επίσκεψη στο
γραφικό Μέτσοβο με την υπέροχη αρχιτεκτονική του και την
παράδοση. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό των μεγάλων
ευεργετών, επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής
με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και για παραδοσιακά ψώνια.
Μέσω της Νέας Εγνατίας Οδού φτάνουμε στα Γιάννενα.
Εγκατάσταση στο ανακαινισμένο υπερπολυτελές ξενοδοχείο
της επιλογής σας DU LAc 5* Deluxe ή EPIRUS PALAcE 5*
Deluxe. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μουσείο Βρέλλη - Κάστρο - Νησί
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη
στο Μουσείο Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα περίφημα
κέρινα ομοιώματα. Συνεχίζουμε για περιήγηση στο κέντρο
της πόλης και το κάστρο. Στο χώρο του θα θαυμάσουμε το
Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, το Τζαμί
Ασλάν και το Βυζαντινό Μουσείο και το νέο εκπληκτικό
Μουσείο Αργυροτεχνίας (έξοδα ατομικά). Αργότερα, από
τον μώλο της λίμνης Παμβώτιδας, θα περάσουμε απέναντι
με βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο νησάκι όπου βρίσκεται
το σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά για να δούμε τον οντά με
τις τρύπες των όπλων που σκότωσαν τον Αλή. Χρόνος για
γεύμα και περίπατο. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο.
3η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Κήποι - Μονοδένδρι Αναπαράσταση της μάχης στο Καλπάκι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για το Σπήλαιο
Περάματος (έξοδα ατομικά) 1.100 μέτρων με σταλακτίτες
και σταλαγμίτες. Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που
αξιοποιήθηκε τουριστικά, αλλά και αυτό που παραμένει
πρώτο στις εντυπώσεις για το μέγεθος και τη μοναδικότητά
του. Συνεχίζουμε για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του
Κόκορη και το τρίτοξο του Καλογήρου με προορισμό τους
Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου). Θα γοητευτούμε από τα
περίφημα αρχοντικά χτισμένα από τεχνίτες της πέτρας, θα

Αναχ.: 25 & 26 Οκτωβρίου, 3 & 4 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή
& ποτά στη διάρκεια των δείπνων
3 µέρες
26 Οκτ
∆ίκλινο Comfort
189
∆ίκλινο Classic
207
3ο άτοµο
150
3ο άτοµο ως 12 ετών
90
4ο άτ. 3 ως 12 ετών *
135
Μονόκλινο Comfort
238
* Διαμονή σε κουκέτα
EPIRUS PALACE 5*

4 µέρες
25 Οκτ
255
278
198
115
180
325

έχουμε χρόνο για περπάτημα, καφέ και θα επισκεφθούμε και
το Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική συλλογή).
Μπάγια (σλάβικη λέξη) σημαίνει “λουτρό” και ανταποκρίνεται
στο εντυπωσιακό περιβάλλον με τις οβίρες που δημιουργούν
τα ποτάμια γύρω από το χωριό. Συνεχίζουμε για επίσκεψη
στο Μονοδένδρι. Εκεί, από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής,
θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του
κόσμου (Guinness 1997). Περπατήστε στα πλακόστρωτα
δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό σχολείο
και τα πανέμορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης
αρχιτεκτονικής. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή για
ξεκούραση. Το απόγευμα αναχωρούμε για τα βουνά όπου
έλαβαν χώρα οι πρώτες μάχες του Ελληνοϊταλικού πολέμου,
εκεί όπου σήμερα ξυπνούν οι μνήμες του υπερήφανου ΟΧΙ
του 1940. Θα παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση της
μάχης (ύψωμα με 500 περίπου σκαλιά). Επιστροφή και
δείπνο.
4η μέρα: Αργυρόκαστρο (Αλβανία) - Βουλιαράτες Δερβιτσάνη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε νωρίς για την
πιο συγκινητική και συναισθηματικά φορτισμένη ημέρα
του προγράμματος μας. Κατευθυνόμαστε προς τη νότια
Αλβανία (διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα απαραίτητα)
για να βρεθούμε στο Αργυρόκαστρο! Κέντρο της ελληνικής
μειονότητας στην γείτονα χώρα, η πόλη κρατά την
μακραίωνη ιστορία και την αρχιτεκτονική της κληρονομιά.
Πολλά αρχοντικά διασώζονται, αποτελώντας μια μοναδική
εικόνα διαχρονικής αρχιτεκτονικής με πετρόκτιστα σπίτια και
λίθινες σκεπές. Από το 2005 η πόλη προστατεύεται από την
UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επίσκεψη στο κάστρο και χρόνος για καφέ. Επιστρέφουμε
κοντά στα σύνορα για να παρακολουθήσουμε τις επετειακές
εορταστικές εκδηλώσεις στους Βουλιαράτες (ελληνικό
στρατιωτικό νεκροταφείο) και τη Δερβιτσάνη (παρέλαση).
Διέλευση των συνόρων και με ενδιάμεσες στάσεις, μέσω της
γέφυρας Αντιρίου - Ρίου, επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές) µε ηµιδιατροφή,
ποτά στη διάρκεια των δείπνων
& δηµιουργική παιδική απασχόληση.
3 µέρες / 2 νύχτες

4 µέρες / 3 νύχτες

117
135
75
∆ωρεάν
65
165

169
192
105
∆ωρεάν
95
240

ΕίδίκΕσ ΠΑρΟΧΕσ EPIRUS PALAcE Χώρίσ ΧρΕώση:

• Δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο της πόλης
με το van του ξενοδοχείου.
• Managers cocktail στο ανακαινισμένο εντυπωσιακό lobby.
• Παιδότοπος με πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές,
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
υπερπολυτελές EPIRUS PALAcE 5*
Deluxe στην είσοδο της Ν.Εγνατίας
Οδού - Ιωαννίνων ή στο υπερπολυτελές
DU LAc HOTEL & SPA 5* Deluxe
στη λίμνη των Ιωαννίνων • Μπουφέ
πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /
Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

EPIRUS PALACE

ΑργύρΟΚΑΣΤρΟ

9

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΞΑνθΗ

MARgI HOTEL

Στο πολυτελές (2013) MARgI HOTEL & SPA 5* κεντρικό για να απολαύσετε
τον μύθο και τα αρώματα της ανατολής στο νυχτερινό Edirne

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

Α ∆ Ρ Ι Α Ν Ο Υ Π Ο Λ Η ... Η µεγαλοπρεπής

ΘΡΑΚΗ - Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ…

& ∆ΑΡ∆ΑΝΕΛΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες
στάσεις για την Αλεξανδρούπολη. Εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI 5*
Lux και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Σουφλί - Κάραγατς
- Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα
γεμάτη από υπέροχες εικόνες. Στο Σουφλί θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού
και ακολουθούμε την παραποτάμια διαδρομή
στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. Διέλευση των
συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα
νέου τύπου) και επίσκεψη στο Κάραγατς στον
χώρο του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού
της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, εκεί όπου
κάποτε στάθμευε το Οριάν Εξπρές. Συνεχίζομε
για την Αδριανούπολη και εγκατάσταση στο
πολυτελές MARGI HOTEL 5* Lux (2013).
Δείπνο στο ξενοδοχείο και για όσους επιθυμούν,
βραδινός περίπατος γνωριμίας με το ιστορικό
κέντρο (πεζή).
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη
τους πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά
του Βοσπόρου (1361-1453), οι Οθωμανοί
φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το Τέμενος
Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της ισλαμικής
αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα
του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι
το κτίσμα οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα
λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην
Κύπρο, όπως νωρίτερα το Σουλεϊμανιγιέ (τζαμί
του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη λεία
από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, τη Ρόδο
και τη Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται
ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε
(1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά
Καραβάν Σεράι (16ου αι) - σήμερα ξενοδοχείο,
το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το Μπεζεστένι, το
Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς Σερεφελί (15ου
αι). Θα εντυπωσιαστούμε από το συγκρότημα
Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ, (1481-1512 μ.Χ.) με
το πολυβραβευμένο Μουσείο Υγείας (έξοδα
ατομικά). Χρόνος ελεύθερος στην Αδριανούπολη
για να περιπλανηθείτε στις κλειστές αγορές,
να γευθείτε τις τοπικές συνταγές ή να κάνετε
ένα αυθεντικό οθωμανικό χαμάμ στα ιστορικά
λουτρά του 1368! Στη διάθεση σας βέβαια
είναι και το υπέροχο Spa του ξενοδοχείου μας,
με δωρεάν σάουνα, χαμάμ, εσωτερική πισίνα,
jacuzzi, υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Το βράδυ
δείπνο σε κέντρο με ζωντανή μουσική, γλέντι με
χορό!
4η μέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunkopru) Δαρδανέλια (Καλλίπολη/Gelibolu) - Ξάνθη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη
διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη
10

γέφυρα του Εργίνη ποταμού στο Uzunkopru με
τους 174 θόλους και τόξα μήκους 1.250 μέτρων
που θεμελιώθηκε από το Σουλτάνο Μουράτ Β’ το
1423. Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη
μας (εξωτερική) στην εκκλησία του Τιμίου
Ιωάννου του Προδρόμου που κτίστηκε το 1875
και ανακαινίσθηκε το 2013. Μέσω Κεσσάνης
θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu
/ Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο και
αιώνιο προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης,
με πλούσια πολεμική και όχι μόνο ιστορία. Ο
συνδυασμός των παλιών αρχοντικών και των
υπολειμμάτων των βυζαντινών κάστρων “πάνω”
στο νερό, μοναδικός! Χρόνος για βόλτα και
για γευστικές δοκιμές των τοπικών σπεσιαλιτέ
(μύδια σε σουβλάκι, κοκορέτσι κ.α.). Μέσω
Κήπων κατευθυνόμαστε για την πανέμορφη
πόλη της Ξάνθης. Εγκατάσταση στο Z PALAcE
5*. Δείπνο.
5η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση
για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το
βράδυ με εικόνες και εντυπώσεις μοναδικές!
Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων
στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα
νέου τύπου (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία),
είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών
από την ημερομηνία εισόδου. Οι διανυκτερεύσεις
της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, δύναται
να πραγματοποιηθούν στην Κομοτηνή ή την
Καβάλα σε ξενοδοχεία 3* sup.

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 5 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν
µε ηµιδιατροφή & γλέντι
∆ίκλινο

299

3ο άτοµο

270

3ο άτοµο ως 12 ετών

250

Μονόκλινο

380

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 1 διαν/ση στην
Αλεξανδρούπολη στο RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux,
2 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές (2013) MARGI HOTEL
5* (Lux) στην Αδριανούπολη (Edirne) και μία (1) διαν/
ση στην Ξάνθη στο Z PALAcE 5* • Μπουφέ πρόγευμα
και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ένα δείπνο
- γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική και χορό (στη
θέση της ημιδιατροφής της ημέρας) • Δωρεάν χρήση των
υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων των 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 με χρέωση και κατόπιν ραντεβού.

σύνορο γης και πολιτισµού!

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (05:30) για την Θράκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας RAMADA PLAZA
THRAKI 5* Lux και τακτοποίηση στα πολυτελή του 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 Όριαν Εξπρές. Πορεία επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη. Δείπνο μπουφέ.
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα.
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση από την Θράκη με τις ομορφότερες εικόνες. Σύντομη επίσκεψη για
καφεδάκι στην πανέμορφη παραλιακή της Καβάλας και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.
Σημείωση: Η 4ήμερη οδική εκδρομή δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στην Αδριανούπολη.
Σημαντικό: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου
τύπου (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από
την ημερομηνία εισόδου.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 & 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή

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

RAMADA PLAZA THRAKI 4 µέρες 5 µέρες 3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες
5* Lux
25 Οκτ 25 Οκτ
∆ίκλινο
249
295
115
159
197
3ο άτοµο
210
245
90
120
146
3ο άτοµο ως 12 ετών
110
130
∆ωρεάν
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών
155
185
45
60
75
3ο/4o άτ. 12 ως 18 ετ. 185
220
70
90
110
Μονόκλινο
305
365
158
220
270

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux στην Αλεξανδρούπολη • Μπουφέ πρωινό και
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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θΕΣΣΑλΟνιΚΗ

Ανανεωµένο
πρόγραµµα!

ρΟύπΕλ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΛΗ

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση στις 07.00 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
για το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύμπου.
Χρόνος για γεύμα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω
από την γεμάτη ευωδιές πλακόστρωτη πλατεία. Άφιξη και
εγκατάσταση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο της επιλογής
σας. Απόγευμα ελεύθερο για να ξεκουραστείτε και για
να απολαύσετε τους πολυτελείς χώρους και τις ανέσεις!
Δείπνο.
2η μέρα: Θεσσαλονίκη - περιήγηση - Έπαυλη Μοδιάνο Άνω Πόλη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στην
συμπρωτεύουσα και τα σημεία αναφοράς της. Θα δούμε
τον Λευκό Πύργο, το άγαλμα του Μ.Αλεξάνδρου, αλλά
και τις “ομπρέλες”, το σύγχρονο γλυπτό του Γιώργου
Ζογγολόπουλου. Ακολουθεί το κτίριο όπου στεγάζεται το
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης
(έξοδα ατομικά) και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Ε.
Μοδιάνο το 1906. Είναι γνωστό και ως “παλαιό κυβερνείο”.
Από το 1913 και μετά χρησιμοποιήθηκε διαδοχικά ως
ανάκτορο, ως κατοικία του εκάστοτε Γενικού Διοικητή
Μακεδονίας, ως Ιερατική και ως Στρατιωτική Σχολή. Εδώ
έγινε η παράδοση της πόλης της Θεσσαλονίκης στους
Έλληνες στις 26/10/1912! Θα δούμε τα ανεκτίμητης αξίας
στρατιωτικά κειμήλια και θα συνεχίσουμε για την Αγία
Σοφία, την Ροτόντα, την Καμάρα, τον Άγιο Δημήτριο και
θα ανηφορίσουμε προς την αρχοντική Άνω Πόλη με τα

φημισμένα κάστρα, την πανοραμική θέα και την Ιερά Μονή
Βλατάδων. Απόγευμα ελεύθερο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Οχυρά Γραμμής Μεταξά - Λίμνη Κερκίνη - Άνω
Πορρόϊα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην ιστορική
γραμμή οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη
διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Ξενάγηση στο
Στρατιωτικό Μουσείο με τα πολλά κειμήλια από την
περιοχή και σε τμήμα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη
λίμνη της Κερκίνης, έναν από τους σημαντικότερους
υδροβιότοπους της Ευρώπης, με είδη σπάνιας χλωρίδας
και πανίδας. Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και χρόνος
για γεύμα στην τοπική χαρακτηριστική ταβέρνα. Για όσους
επιθυμούν, βαρκάδα κοντά στις όχθες (έξοδα ατομικά).
Τελευταίος μας σταθμός τα Άνω Πορρόϊα, κατάφυτο
παραδοσιακό χωριό με τρεχούμενα νερά και υπέροχη θέα
στη λίμνη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο.

MEDITERRANEAN PALACE

MEDITERRANEAN PALAcE (5* Lux)
Αναχ.: 25 Οκτ., 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν
µε ηµιδιατροφή

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

4η μέρα: Θεσσαλονίκη (παρέλαση) - Αθήνα
4 µέρες
4 µέρες/ 3 νύχτες
MEDITERRANEAN PALACE 5*
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πρωϊνό ελεύθερο για ∆ίκλινο ανακαινισµένο
289
199
περίπατο στην παραλιακή, ενδεχομένως και μέχρι τη 3ο άτοµο
155
65
μυρωδάτη αγορά του Μοδιάνο. Η μεγάλη στρατιωτική 3ο άτοµο 4 ως 12 ετών
125
40
425
340
παρέλαση αρχίζει και είναι πάντα εντυπωσιακή! Μονόκλινο ανακαινισµένο
Αποχαιρετούμε τη “Νύμφη του Θερμαϊκού” και • διαμονή σε ανακαινισμένα δωμάτια 4ου, 5ου και 6ου ορόφου! • Επιβάρυνση για
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη θέα θάλασσα € 22 το δωμάτιο τη νύχτα • Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους
χώρους • Δωρεάν χρήση της σάουνας, του jacuzzi και του γυμναστηρίου στο wellness
νωρίς το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές!
& fitness center.

THE MET (5* Deluxe)
Αναχ.: 25 Οκτ., 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν
µε ηµιδιατροφή
THE MET 5* DLX
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

MEDITERRANEAN PALACE

THE MET

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές
κεντρικό ξενοδοχείο της επιλογής σας: τηΕ μΕτ (5* Deluxe) ή στο MEDITERRANEAN PALAcE (5* Lux) •
Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

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

4 µέρες

3 µέρες/ 2 νύχτες

4 µέρες/ 3 νύχτες

292
225
95
435

139
95
∆ωρεάν
240

199
133
∆ωρεάν
350

Special παροχές “The Met” για τους πελάτες της Manessis!
• Δωρεάν χρήση WIFI στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους • Δωρεάν
χρήση του εσωτερικού parking • Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης
πισίνας με τα υδροτζέτ, το χαμάμ και το γυμναστήριο στο M’SPA. • Δωρεάν
μεταφορά με το shuttle bus του ξενοδοχείου, καθημερινά, από / προς το κέντρο
της πόλης • Δωρεάν παροχή ΟΤΕ ΤV σε όλα τα δωμάτια • Παροχή ενός
Smartphone Handy T1 για δωρεάν απεριόριστες τοπικές και διεθνείς κλήσεις
σε σταθερά ΕΕ, ΗΠΑ, Ισραήλ, Σερβία και Τουρκία, με απεριόριστη πρόσβαση
στο διαδίκτυο, διαδραστικούς χάρτες, έναν απαραίτητο οδηγό πόλης, καθώς
και ενημερώσεις σχετικά με τις ειδικές προσφορές του ξενοδοχείου.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΜΟνΗ ΕιΚΟΣιφΟινιΣΗΣ

με διαμονή στο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe.

Μ Π Α Ν Σ Κ Ο , στις Βαλκανικές Άλπεις!
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ & SPA

Το Premier Luxury Mountain Resort 5* Deluxe είναι ένα πολυτελές πλήρως ανακαινισμένο (2013
& 2015) ξενοδοχείο, με ζεστή βουνίσια αρχιτεκτονική και διακόσμηση, που προσφέρει στους
φιλοξενούμενους του 125 ευρύχωρα και όμορφα διακοσμημένα δίκλινα δωμάτια και σουίτες. Το
ξενοδοχείο διαθέτει δύο εστιατόρια, το κεντρικό Dionyssos και το a la carte Amvrosia, τα οποία ταξιδεύουν
τον κάθε επισκέπτη στους δρόμους της γεύσης. Το Nectar lobby bar είναι το ιδανικό μέρος για να
απολαύσετε ένα απεριτίφ ή ένα ποτό μετά το δείπνο, ή για να δοκιμάσετε ένα κοκτέιλ. διαθέτει κλειστό
χώρο για την ψυχαγωγία των παιδιών και αίθουσα ψυχαγωγίας για τους ενήλικες. Όλα τα δωμάτια του
Premier είναι εξοπλισμένα με διπλά ή twin κρεβάτια με ανατομικά στρώματα υψηλής ποιότητας, μπάνιο
με πλήρες cosmetics set, σεσουάρ, μπουρνούζια, παντόφλες, κλιματισμό, τηλεόραση LCD με λήψη
δορυφορικών καναλιών, δωρεάν Internet, χρηματοκιβώτιο, βραστήρα, υλικά για τσάι και καφέ και mini
bar. Το Spa του αποτελεί έναν παράδεισο ευεξίας και αναζωογόνησης. χαλαρώστε στην σάουνα ή το
Jacuzzi, κολυμπήστε στην θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα και απολαύστε τις κορυφαίες περιποιήσεις
μασάζ ή ομορφιάς από την ομάδα των ειδικευμένων θεραπευτών.
1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:30 το πρωί από Αθήνα για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά από
το σύντομο έλεγχο (απαραίτητο διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα) συνεχίζουμε για το Μπάνσκο.
Το Μπάνσκο, κατά τη χειμερινή περίοδο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα των
Βαλκανίων και τους υπόλοιπους μήνες, ένας από τους ομορφότερους φυσιολατρικούς προορισμούς.
Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πίριν, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων
παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο πλήρως ανακαινισμένο
και πολυτελέστατο ξενοδοχείο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe. Μπουφέ
δείπνο.
2η μέρα: Ρίλα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Βουνό Ρίλα, όπου θα επισκεφτούμε το ιστορικό ομώνυμο
μοναστήρι και το μουσείο του με τα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη
της Ρίλα, γνωστό απλά ως μοναστήρι της Ρίλα, είναι η μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή
στη Βουλγαρία. Το 1976 ανακηρύχθηκε εθνικό ιστορικό μνημείο της χώρας και το 1983 χαρακτηρίστηκε
από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και απολαύστε ΔΩΡΕΑΝ τις εγκαταστάσεις του SPA, όπως εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα,
χαμάμ, teppidarium και γυμναστήριο. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Σόφια
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Θα
περιηγηθούμε στους δρόμους της και θα επισκεφτούμε σημαντικά μνημεία της όπως τον καθεδρικό
ναό του Alexander Nevski, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου,
το Κοινοβούλιο κ.α. Αν το επιτρέψει ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες, θα επισκεφτούμε και το πάρκοβουνό Βίτοσα (έξοδα ατομικά) για να απολαύσουνε το καταπράσινο ορεινό τοπίο και τη θέα της Σόφιας
πανοραμικά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για μια σύντομη γνωριμία με την
όμορφη πόλη η οποία είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς και είναι γνωστή για τα ιαματικά της
νερά και την φθηνή αγορά της. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Αναχ.: 25 Οκτ., 28 Οκτ. & 29 Νοε., 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
PREMIER LUXURY
RESORT 5* DLX
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 5 ετών
3ο άτ. 6 ως 12 ετ.
Μονόκλινο

4 µέρες
4 µέρες
4 µέρες
25-28 Οκτ. 28-31 Οκτ. 29 Νοε.-2 ∆εκ.

229
198
110
180
275

199
180
110
165
240

219
190
110
170
255

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές του
προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο πολυτελέστατο πλήρως ανακαινισμένο
ξενοδοχείο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT
& SPA (5* Deluxe) στο Μπάνσκο Βουλγαρίας • Μπουφέ
πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Ξενάγηση στη Σόφια • Ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων
του SPA, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα,
χαμάμ, teppidarium, γυμναστήριο • Αρχηγός /Συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
έως 75 ετών • Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήρια
τελεφερίκ & εισόδων σε χώρους επισκέψεων, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα είναι απαραίτητα για την είσοδο στην βουλγαρία.
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Υ∆ ΡΑ Μ Α

& δρόµοι του κρασιού

ΑΓΓΙΤΗΣ - ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ - ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΑ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ∆ΡΑΜΑ

Με διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2016) στολίδι της Βορείου Ελλάδος!
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux
1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για
το παραμυθένιο μας ταξίδι στη Δράμα. Η
ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την
παραφθορά του “Ύδραμα”, λόγω της αφθονίας
των νερών που αναβλύζουν στην περιοχή. Το
ίδιο όνομα φέρει και το καταπληκτικό μας
ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL 5*
Lux, που βρίσκεται μπροστά από τον απόλυτα
ενεργειακό χώρο των πηγών της Αγίας
Βαρβάρας στο κέντρο της πόλης. Εγκατάσταση
και χρόνος να παρακολουθήσετε το video του
πως ανακατασκευάστηκε το ιστορικό κτίριο
της καπναποθήκης Spierer 1914-1924 και
μετατράπηκε σε αυτό το αριστουργηματικό
ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Εκκλησιαστικό μουσείο - Δρόμοι
κρασιού (Κτήμα Παυλίδη) - Σπήλαιο Αγγίτη
(Μααρά) - Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (πεζή) στο
Εκκλησιαστικό μουσείο όπου εκτίθενται
εκκλησιαστικοί θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας. 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: Αρχαιολογικό μουσείο Δράμας
Αλιστράτη - Μονή Εικοσιφοινίσης - Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (πεζή) στο
αρχαιολογικό μουσείο της πόλης (έξοδα
ατομικά). Συνεχίζουμε για το σπήλαιο της
Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα και
ωραιότερα της χώρας μας (έξοδα ατομικά).
Το θέαμα είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες
και σταλαγμίτες μέχρι και 15 μέτρων!
Μετά θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή
Παναγίας Εικοσιφοινίσης (518μ.Χ.), με την
αχειροποίητη θαυματουργό εικόνα της και
αργότερα θα βρεθούμε στην πανέμορφη
Καβάλα για περίπατο στην παραλιακή της
και χρόνος για να δοκιμάσετε τις τοπικές
λιχουδιές. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα.
Δείπνο.
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος)
Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την
Πρώτη Σερρών όπου, για όσους επιθυμούν,
επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Συνεχίζουμε για τον Τύμβο της
Αμφίπολης (Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα
μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε και
επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες
στάσεις.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
∆ίκλινο Σοφίτα *
275
∆ίκλινο θέα πόλη
292
∆ίκλινο θέα λίµνη
305
3ο άτοµο
265
3ο άτοµο ως 12 ετών
95
Μονόκλινο Σοφίτα *
375
Μονόκλινο πόλη
395
* Τα δωμάτια τύπου Σοφίτα χωράνε μέχρι 2 άτομα, βρίσκονται
στον 5ο όροφο και έχουν παράθυρα οροφής. Η μετάβαση γίνεται
με ασανσέρ μέχρι τον 4ο όροφο και από εκεί με σκάλα (20 σκαλιά).

HYDRAMA gRAND HOTEL

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 δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
IKOS OLIvIA 5* Deluxe

Υπερπροσφορά
για την 28η Οκτωβρίου!

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν
µε ULTRA ALL INCLUSIVE

IKOS OLIVIA 5* DELUXE
Διαμονή υπερπολυτελείας με Ultra All Inclusive!

βρίσκεται στην γερακινή πάνω στη θάλασσα και προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών στην
κατηγορία του All Inclusive (περιλαμβάνεται μέχρι και το room service!) διαθέτει κεντρικό κτίριο και
bungalows, όλα υπερπολυτελώς εξοπλισμένα και διακοσμημένα. διαθέτει 5 εστιατόρια, 5 ασωτερικά
και εξωτερικά μπαρ, κέντρο ευεξίας με εσωτερική πισίνα, ατμόλουτρο, σάουνα και αίθουσα μασάζ,
γυμναστήριο, πινγκ-πονγκ κ.α. Οι μικροί επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν στην παιδική χαρά
ή με το ειδικό παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα

∆ίκλινο Superior GV
∆ίκλινο Superior SV
∆ίκλινο Bungalow GV (max 2)
∆ίκλινο Panorama Jr.Suite SV
3ο άτοµο *
3ο άτοµο ως 12 ετ.
4ο άτοµο ως 12 ετ **
Μονόκλινο Superior SV

4 µέρες
275
295
295
310
215
95
200
405

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς
µεταφορές/εκδροµές) µε ULTRA ALL INCLUSIVE
3 µέρες / 2 νύχτες
139
159
159
169
95
∆ωρεάν
85
270

4 µέρες / 3 νύχτες
189
215
215
230
125
∆ωρεάν
115
370

Μέγιστη χωρητικότητα Bungalow GV: 2 άτομα - * Μόνο σε Panorama Jr.Suite σε καναπέ - κρεβάτι.
** 4o άτομο μόνο σε Panorama Junior Suite.

SANI cLUB 5* Deluxe

U LT R A A L L I N C L U S I V E
• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ.
• Σνακς και όλα τα ποτά (σερβιριστά, αλκοολούχα και μη),
χυμοί, καφέδες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σε απεριόριστη κατανάλωση!
• Mini club για τους μικρούς μας φίλους
• Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαμάμ, σάουνας.
1η μέρα: Αθήνα - Χαλκιδική
Αναχώρηση (06:30) από Σύνταγμα για τη
μαγευτική Χαλκιδική. Άφιξη και τακτοποίηση
στο υπερπολυτελές IKOS OLIvIA 5* Deluxe
στη Γερακινή, ανάμεσα στο 1ο και το 2ο πόδι
της Χαλκιδικής. Απολαύστε τις πλούσιες Ultra
all inclusive παροχές που είναι στη διάθεσή
σας μέχρι τις 24:00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Το βράδυ πλούσιο δείπνο.
2η μέρα: Πολύγυρος - Αρναία - Χολομώντας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε
για μια ξεχωριστή εκδρομική εμπειρία!
Ακολουθώντας μία διαδρομή πραγματική
γιορτή της φύσης, φθάνουμε μέχρι την
πρωτεύουσα του νομού τον Πολύγυρο.
Συνεχίζουμε με πανοραμική διαδρομή στην
φύση του καταπράσινου Χολομώντα με τις
κατάφυτες πλαγιές και προορισμό μας ένα
από τα πιο παραδοσιακά και γραφικά χωριά
της ορεινής Χαλκιδικής, την Αρναία. Εδώ
μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το περίφημο
ρακόμελο και να πιείτε νερό από την πηγή
του πλάτανου στην κεντρική πλατεία. Όποιος
πιεί από αυτό το νερό, κατά την παράδοση,
δεν ξεχνάει ποτέ την Αρναία! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μέσω εξίσου εκπληκτικής διαδρομής
μέσα στα έλατα. Πλούσιο μπουφέ γεύμα και
ξεκούραση στους υπερπολυτελείς χώρους του
Ikos Olivia, ενώ οι πλούσιες παροχές του Ultra
all inclusive συνεχίζονται αδιάκοπα σύμφωνα

με το πρόγραμμα. Το βράδυ πλούσιο δείπνο.
3η μέρα: Σιθωνία
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και η μέρα
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές / εκδροµές)
μας ξεκινά με διαδρομή στον σχεδόν
µε ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
ανέγγιχτο φυσικό παράδεισο των τοπίων της
25 ή 26 - 28 Οκτωβρίου
3 µέρες / 2 νύχτες
4 µέρες / 3 νύχτες
χερσονήσου της Σιθωνίας. Πόρτο Κουφό,
115
169
Αρμενιστής απ’όπου θα δούμε από ψηλά τη ∆ίκλινο GV
130
189
γαλήνια Σάρτη, Βουρβουρού, η διαδρομή ∆ίκλινο SV ορόφου
135
199
που έκλεψε τη μεροληψία της φύσης, για να ∆ίκλινο SV ισόγειο
∆ίκλινο Jr.Suite ιδ.κήπος
165
239
την προσφέρει απλόχερα στον επισκέπτη. 3ο άτοµο
-50%
-50%
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Μπουφέ 3ο άτοµο ως 12 ετ.
∆ωρεάν
∆ωρεάν
γεύμα, Ultra all Inclusive παροχές σύμφωνα 4ο άτοµο ως 12 ετ *
∆ωρεάν
∆ωρεάν
με το πρόγραμμα ως αργά το βράδυ. Απλά Μονόκλινο SV ορόφου
220
320
απολαύστε τις!!! Αποχαιρετιστήριο δείπνο από * 4o άτομο μόνο σε Junior Suite ιδ.κήπος
πλούσιο μπουφέ.
4η μέρα: Σπήλαιο Πετραλώνων - Σουρωτή
(Άγιος Παΐσιος) - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για
το περίφημο σπήλαιο των Πετραλώνων (έξοδα
ατομικά) όπου το 1960 βρέθηκαν παλαιολιθικά
εργαλεία και το απολιθωμένο κρανίο του όπως
φαίνεται παλαιότερου ανθρώπου που έζησε
στην Ευρώπη. Συνεχίζουμε για την Ιερά Μονή
του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή
Θεσσαλονίκης, για προσκύνημα στον τάφο
του Αγίου Παϊσίου που βρίσκεται εντός της
Μονής, δίπλα στο ναό του Αγίου Αρσενίου του
Καππαδόκη. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο IKOS OLIvIA
5* Deluxe • Υπερπλήρης διατροφή καθημερινά (Ultra All Inclusive από πλούσια μπουφέ, απεριόριστα ποτά
αλκοολούχα και μη, καφέδες, χυμοί, σνακς κλπ, καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας σε απεριόριστη κατανάλωση)
εντός των χώρων του ξενοδοχείου. Τα φαγητά αρχίζουν με δείπνο και τελειώνουν με πρόγευμα μπουφέ •
Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

MIRAggIO THERMAL SPA RESORT 5* Deluxe

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές/εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή (πρωινό και δείπνο µπουφέ).
25 - 28 Οκτωβρίου

∆ίκλινο
3ο άτοµο *
3ο άτοµο ως 12 ετών *
4ο άτοµο ως 12 ετών *
Μονόκλινο
* Σε καναπέ - κρεβάτι.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

4 µέρες / 3 νύχτες

169
95
∆ωρεάν
∆ωρεάν
245
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΚΑΣΤΟριΑ

στο πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA 5* Lux

εκεί που η φύση ζωγραφίζει!!!

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

ΝΕΣΤΟΡΙΟ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (ΝΤΟΛΤΣΟ) - ΝΕΟ ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟ ΣΠΗΛΑΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - “ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΑΚΟΥ” - ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ (ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ)

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΤΙΜΟΥ - ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟ
ΕΝΥ∆ΡΕΙΟ & ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ - ΜΠΟΥΧΑΡΙΑ & ΝΟΧΤΑΡΙΑ!

… µεταδοτικά γοητευτική!

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την
Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην
Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα
θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα
αρχοντικά. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο
και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT
& SPA 5* Lux 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,
7 χλμ. από την Καστοριά, όπου ανακαλύφθηκε
τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 5000
π.Χ. Από τον Οικισμό θα δούμε την πιστή
αναπαράσταση των συνηθειών και του τρόπου
ζωής του νεολιθικού ανθρώπου. Στη συνέχεια
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το
εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων
Λαογραφίας και Προϊστορίας”, που δημιούργησε
στο Μαυροχώρι Καστοριάς ο γνωστός δάσκαλος
και ταλαντούχος καλλιτέχνης κ. Δημήτρης
Παναγιωτίδης. Ακολουθούν τα δύο νέα καμάρια
της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό,
το υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο ενυδρείο
γλυκού νερού των Βαλκανίων σε ένα διώροφο
κτίριο 450 τετραγωνικών μέτρων που υπόσχεται
να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους φυσιολάτρες
καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του
Δράκου”. Αργότερα θα δούμε την Παναγία τη
Μαυριώτισσα και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
για περίπατο στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης.
Βόλτα στο Ντολτσό, η παλιά πόλη με τα στενά
πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά
που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
LIMNEON RESORT & SPA 5* LUX
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3o άτοµο ως 6 ετών
3ο άτοµο 7 ως 12 ετών
Μονόκλινο

4 µέρες
259
200
190
190
340

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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,
κεφαλοχώρι της περιοχής, γνωστός και για
τα περίφημα φασόλια Πρεσπών καθώς και ο
οικισμός Ψαράδες με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά
δείγματα. Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με
πλούσια και σπάνια πανίδα και χλωρίδα, έχει
επίσης την μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής
αργυροπελεκάνων και ροδοπολεκάνων στον
κόσμο (Ramsar 1991)! 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. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για
να απολαύσουμε τον καφέ μας στο περίφημο
Cherry Bar, με την εξαιρετική θέα στη Λίμνη ή
τις περιποιήσεις του εξαιρετικού Spa. 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 διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και
διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού
επιτρέποντος), για το οποίο λένε ότι είναι το
ομορφότερο χωριό της Ελλάδας, καθώς και το
παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας. Επίσης θα
επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης για την
προστασία της Αρκούδας. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια
εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον
Ι.Χ.(χωρίς µεταφορές/εκδροµές)
µε πρωινό
4 µέρες / 3 νύχτες
145
60
∆ωρεάν
45
270

Επιβάρυνση για θέα λίμνη (στις τιμές με ΙΧ) € 27 το δωμάτιο τη νύχτα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές

LIMNEON RESORT & SPA HOTEL 5* Lux 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.

14

Κορυτσά & Μοσχόπολη (Voskopoje)

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Νεστόριο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας - Γρεβενών. Άφιξη στο
διάσημο για την φυσική του ομορφιά Νεστόριο στις πλαγιές του Γράμμου και δίπλα στις όχθες του
Αλιάκμονα. Τακτοποίηση στο πολυτελές AFKOS gRAMMOS BOUTIQUE HOTEL 4*. Το βράδυ
δείπνο.
2η μέρα: Αλβανία - Μοσχόπολη (Voskopoje) Κορυτσά
Μπουφέ πρόγευμα. Διέλευση του συνοριακού σταθμού της Κρυσταλλοπηγής και κατευθυνόμαστε
για τη Μοσχόπολη. Γενέτειρα αρκετών Ελλήνων λόγιων αλλά και εθνικών μας ευεργετών (οικ.
Σίνα κ.α.) με λαμπρό παρελθόν και πλούσιο ελληνικό πολιτισμό (17-18ος αι), Ακαδημία, το 2ο
τυπογραφείο του ελληνισμού (μετά της Κων/πολης) κ.α. Σήμερα η άλλοτε ευημερούσα πόλη των
60.000 μετά από αλλεπάλληλες λεηλασίες είναι ένας μικρός οικισμός 700 κατοίκων, που το ένδοξο
παρελθόν της το υπενθυμίζουν μόνο οι εναπομείναντες ναοί του Τιμίου Προδρόμου καθώς και του
Αγίου Νικολάου που κοσμούν τους δρόμους της. Συνεχίζουμε για την Κορυτσά. Εδώ μπροστά στον
Ορθόδοξο Μητροπολιτικό Ναό, οι όποιες αμφιβολίες για την απόφαση σας να συμμετέχετε στην
εκδρομή αυτή θα ξεχαστούν. Μέσα σε άφθονο πράσινο υπάρχουν ιταλικά κτήρια του μεσοπολέμου,
ελληνικά αρχοντικά αλλά και σοβιετικού τύπου κατοικίες γύρω από την κεντρική πλατεία. Θα δούμε
το εξαιρετικό μουσείο εθνογραφίας και μεσαιωνικής τέχνης, την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής με τον
περίτεχνο άμβωνα κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Νόστιμο (Μουσείο Παλαιοντολογίας) - Μαυροχώρι - Νέο Ενυδρείο & Σπήλαιο Καστοριάς
Πρόγευμα μπουφέ και οι επισκέψεις μας ξεκινάνε από το Μουσείο Παλαιοβοτανικής- Παλαιοντολογίας,
στην είσοδο του χωριού Νόστιμο. Τα 15 ως 20 εκ. ετών εκθέματα που προέρχονται από το
παρακείμενο απολιθωμένο δάσος είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στη συνέχεια, διερχόμενοι από το
Άργος το Ορεστικό με τη μακραίωνη ιστορία, θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων
Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας”, στο Μαυροχώρι. Αργότερα στην πόλη της Καστοριάς θα
θαυμάσουμε τα νέα της καμάρια, το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων καθώς και το
Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Χρόνος για περίπατο στην πάντα εντυπωσιακή παλιά
πόλη (Ντολτσό) και θα επιστρέψουμε στο υπέροχο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα - Μπουχάρια & Νοχτάρια - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε νότια προς το Χρώμιο Κοζάνης σε ένα ολοκληρωτικά
βουκολικό τοπίο στο όρος Βούρινος, όπου βρίσκεται το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Εδώ
ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την ιστορία του Αγώνα, με εκθέματα, ιστορικά στοιχεία και
ντοκουμέντα που σχετίζονται με την επανάσταση του 1878 κ.α. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε τη λίμνη
Πολυφύτου για να βρεθούμε στο Γεωπάρκο στο Μικρόβαλτο, όπου θα θαυμάσουμε το μοναδικό
στον ελλαδικό χώρο γεωλογικό φαινόμενο των Μπουχαριών και των Νοχταριών που θυμίζουν έντονα
Καππαδοκία. Τα “Μπουχάρια” (στην τοπική διάλεκτο σημαίνει καμινάδες) έχουν το σχήμα κολόνας
που την κορυφή τους καλύπτει σκουρόχρωμη πλάκα. Εξίσου εντυπωσιακές είναι και οι κωνικές
γεωμορφές των Νοχταριών. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται: τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Διαβατήριο ή νέου
τύπου ταυτότητα είναι απαραίτητα για την είσοδο στην Αλβανία.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 6 ετών
3ο άτ. 7 -12 ετ. & 4ο άτ.
Μονόκλινο

249
210
105
197
328

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο πολυτελές AFKOS gRAMMOS
BOUTIQUE HOTEL 4 *. • Μπουφέ πρωινό
και δείπνο εκλεκτό μενού καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών •
Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα είναι απαραίτητα για την είσοδο στην Αλβανία.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

DION PALACE HOTEL & SPA

λΟύΤρΑ πΟΖΑρ

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΔΙΟΝ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Β Ε Ρ Μ Ι Ο - Λ Ο Υ Τ ΡΑ Π Ο Ζ Α Ρ
(Αριδαίας)

ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - Ε∆ΕΣΣΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ
1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο (Μονή Αγίου Διονυσίου) - Βέροια
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για το γραφικό Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου.
Από εκεί φτάνουμε μέχρι τη Μονή Αγίου Διονυσίου με καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του
ποταμού Ενιπέα. Άφιξη στο αγαπημένο ΑίΓΕσ μΕλΑΘρΟν 4* στις παρυφές της Βέροιας.
Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτες Έδεσσας - Υπαίθριο Μουσείο Νερού Βαρόσι - Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Έδεσσας. Με συνοδεία τοπικού ξεναγού θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία μοναδική, περιπατητική ξενάγηση (έξοδα ατομικά).
Θα θαυμάσουμε τον διπλό καταρράκτη και τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο” με το νερό να
πέφτει από ύψος 70 περίπου μ. Ενημέρωση και μεταφορά στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού,
όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά είδη ψαριών του
γλυκού νερού και ερπετά. Θα δούμε επίσης το “Κανναβουργείο” (υδροκίνητο εργοστάσιο).
Στην συνέχεια θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή, μακεδονίτικη συνοικία Βαρόσι και
επίσκεψη του Λαογραφικού Μουσείου. Αναχώρηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας
με τις ιαματικές πηγές Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας. Θα απολαύσουμε (για όσους
ενδιαφέρονται) τις ευεργετικές τους ικανότητες στην εξωτερική πισίνα, καθώς και τον καφέ μας
σε μία υπέροχη τοποθεσία, δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Βέροια (παλιές συνοικίες, Χριστιανικά κ Οθωμανικά μνημεία) - Βήμα Απ.Παύλου Παναγία Σουμελά
Μπουφέ πρόγευμα και πεζή ξενάγηση της “άγνωστης” Βέροιας. Με συνοδεία ξεναγού (έξοδα
ατομικά) θα ξεκινήσουμε την πεζή περιπλάνησή μας από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου,
το σημείο στο οποίο δύο φορές κήρυξε, το 54 μ.Χ., τη νέα χριστιανική πίστη o Απόστολος
των Εθνών. Θα προχωρήσουμε προς τα Δίδυμα Λουτρά (Χαμάμ) και την Εβραϊκή συνοικία
Μπαρμπούτα με τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα επιβλητικά αρχοντικά, θα περάσουμε από την
Παλιά Μητρόπολη (11ος αι.). Βλέποντας την ελληνιστική συνοικία “Κυριώτισσα” με τις παλιές
πέτρινες κατοικίες, κτισμένες η μια πλάι στην άλλη, που μαρτυρούν μια σπάνια αρχιτεκτονική
ομορφιά, θα βρεθούμε στην Εκκλησία του Χριστού (14 αι.) το γνωστότερο βυζαντινό μνημείο
της πόλης. Χρόνος για περίπατο και σουβενίρ (μην παραλείψετε το περίφημο ρεβανί).
Ανηφορίζουμε στις πλαγιές του Βερμίου για προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας
Σουμελά. Κατά την παράδοση, την φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και φυλάσσεται στην
ομώνυμη Μονή που χτίστηκε το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου. Επιστροφή και το βράδυ
μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Βεργίνα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας (είσοδος δωρεάν λόγω της
ημέρας), χτισμένο εκεί ακριβώς που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, δηλαδή κάτω από τον
μεγάλο τύμβο. Έτσι ο επισκέπτης έχει τη μοναδική εμπειρία να μπει μέσα στον τύμβο και να δει
όχι μόνο τους βασιλικούς τάφους, αλλά και πολλά ευρήματα ανεκτίμητης αξίας και μοναδικής
τέχνης. Εντυπωσιάζουν η διάσημη χρυσή λάρνακα του Φιλίππου με το άστρο της Βεργίνας και
το στεφάνι μυρτιάς της Μήδας! Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 µέρες Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4*

∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο

Ι.Χ.(χωρίς µεταφορές/εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή

4 µέρες

4 µέρες / 3 νύχτες

229
175
100
150
295

142
87
∆ωρεάν
60
210

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο ξενοδοχείο ΑίΓΕσ μΕλΑΘρΟν 4* στη Βέροια • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Λουλούδια του

ΟΛΥΜΠΟΥ!!!

1η μέρα: Αθήνα - Τέμπη - Αμπελάκια - Πιερία
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00, με ενδιάμεσες στάσεις 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. Άφιξη στο ξενοδοχειακό μαργαριτάρι της Πιερίας, το πλήρως
ανακαινισμένο (2018) συγκρότημα DION PALAcE HOTEL & SPA 5* Lux στην παραλία Γρίτσα 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, όμορφος περίπατος και χρόνος
για γεύμα 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 (έξοδα
ατομικά), 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: Δίον (Αρχαιολογικό πάρκο & Μουσείο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για επίσκεψη (είσοδοι δωρεάν λόγω της ημέρας) στο μουσείο του Δίου
αλλά και στον αρχαιολογικό χώρο του Δίον, που ήταν μια από τις σπουδαιότερες Μακεδονικές πόλεις και
θρησκευτικό κέντρο της αρχαιότητας. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης:
1η μέρα: Αθήνα-Τέμπη-Αμπελάκια-Πιερία
2η μέρα: Βεργίνα-Παναγία Σουμελά-Βέροια
3η μέρα: Δίον-Αθήνα

Για όλους τους πελάτες της Manessis:
• Δωρεάν είσοδος στο Spa για 45 λεπτά σε κάθε διαμονή για χρήση σάουνας, χαμάμ, θερμαινόμενης
πισίνας • 20% έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του Spa (μασάζ, θεραπείες προσώπου κλπ) • Η είσοδος
στο Spa επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 15 ετών) • 20% έκπτωση στα θεματικά σετ μενού με
ζωντανή μουσική στο α λα καρτ εστιατόριο • Δωρεάν μία φιάλη κρασί στο δωμάτιο • Δωρεάν ποτό
υποδοχής • Δωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο) • Δωρεάν wi-fi.

Αναχ.: 25 & 26 Οκτωβρίου, 3 & 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή

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

DION PALACE 5* LUX
3 µέρες-26 Οκτ 4 µέρες-25 Οκτ
∆ίκλινο Classic θέα κήπος
165
225
∆ίκλινο Classic θέα θάλασσα
175
237
∆ίκλινο Superior θέα κήπος
180
243
∆ίκλινο Superior θέα θάλ.
185
250
3ο άτοµο
150
200
3ο άτοµο ως 12 ετών
85
105
4ο άτοµο ως 6 ετών χωρίς
85
105
κρεβάτι σε Standard
4ο άτοµο 2 ως 12 ετών σε
135
175
Superior
Μονόκλινο Std θέα κήπο
205
280
Μονόκλινο Std θέα θάλ.
220
295

3 µέρες/2 νύχτες

4 µέρες/3 νύχτες

94
104
109
114
-30%
∆ωρεάν

135
147
153
160
-30%
∆ωρεάν

∆ωρεάν

∆ωρεάν

-50%

-50%

140
155

195
215

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
πολυτελές DION PALAcE HOTEL & 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.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΚΟρύΣχΑδΕΣ

ΞΑνθΗ

ΘρΑκίκΑ τΕμΠη - φρΑΓμΑ ΘησΑυρΟυ

παναγία προυσιώτισσα

Φ Θ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ι Ν Η Ε Υ Ρ Υ ΤΑ Ν Ι Α
…σε µεγάλα κέφια!

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες Καρπενήσι.
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις για το μαγευτικό Καρπενήσι. Επίσκεψη
στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο με το μνημείο του
Μάρκου Μπότσαρη όπου χρόνος για γεύμα δίπλα
στα πλατάνια και τα γάργαρα νερά. Συνεχίζουμε
για περίπατο και καφέ στον αναπαλαιωμένο
παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων.
Αργότερα, εγκατάσταση στο AvARIS HOTEL 5*
σε ονειρική τοποθεσία, πάνω από το Καρπενήσι.
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) - Saloon !!!
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία,
χρώματα αλλά και αγνές γεύσεις μας περιμένει.
Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα
βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας
της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και προσκύνημα.
Επιστρέφοντας, χρόνος για γεύμα στην περιοχή
της Ποταμιάς με τις παραδοσιακές ταβέρνες. Στη
συνέχεια θα απολαύσουμε έναν περίπατο και θα
έχουμε την ευκαιρία για ένα ζεστό ρόφημα στο
Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας
Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω (4 χλμ) από το
Καρπενήσι. Ένα ξύλινο καταφύγιο μέσα στο
SALOON PARK, που συνδυάζει την ομορφιά
της ελληνικής φύσης και την παράδοση του
αμερικανικού νότου. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Καρπενήσι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Περίπατος στα
γραφικά δρομάκια του Μικρού αλλά και του
Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και
σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να γευθείτε

και το διάσημο γαλακτομπούρεκο του “Αλέκου”,
να επισκεφθείτε το Ιστορικό - Λαογραφικό
μουσείο. Αργότερα θα βρεθούμε στην πόλη
του Καρπενησίου όπου χρόνος στην κεντρική
πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού,
τυριά, φημισμένα αλλαντικά αλλά και επίσκεψη
στον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας
Τριάδας (17ος αι). Εδώ που κάποτε ήταν ένα
μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από τον
Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη σχολή
στην Ευρυτανία για ανώτερη μόρφωση καθώς
και σχολεία για κοινά γράμματα. Το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Μονή Αγάθωνος - Γοργοπόταμος Αμφίκλεια - Αθήνα.
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για
την Ιερά Μονή Αγάθωνος, μία κιβωτό της φύσης
με σημαντική θρησκευτική και οικολογική
δραστηριότητα. Ξεχωρίζει το Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας με τον βοτανικό κήπο και εκθέματα από
τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζουμε για
γεύμα (έξοδα ατομικά) στο πανέμορφο χωριό
του Γοργοπόταμου κοντά στην ιστορική γέφυρα
με τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την
παραδοσιακή ρουμελιώτικη κουζίνα. Επόμενος
σταθμός μας η Αμφίκλεια όπου θα επισκεφθούμε
(έξοδα ατομικά) το εξαιρετικό “Μουσείο Άρτου”.
Μέσω Χαιρώνειας, όπου θα δούμε το περίφημο
Λιοντάρι (μνημείο των πεσόντων Θηβαίων
Ιερολοχιτών), επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν
περιλαμβάνεται η 4η μέρα. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα μετά τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

Παροχές Avaris χωρίς χρέωση:

• Ζωντανή μουσική στο χώρο του Piano Bar στις 27/10 • Παιδική απασχόληση κάθε απόγευμα στο Play
Room του ξενοδοχείου (18.00-23.00) • Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου • Early Check
in και late Check out κατόπιν διαθεσιμότητας • Ελεύθερη χρήση του γυμναστηρίου • 20% έκπτωση στον
τιμοκατάλογο του Fitness Spa (υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα) • Δωρεάν υπαίθριο και στεγασμένο πάρκινγκ

Αναχ.: 25 & 26 Οκτωβρίου, 3 & 4 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή
AVARIS HOTEL 5*
∆ίκλινο Standard *
∆ίκλινο Deluxe
∆ίκλινο Loft Triple
∆ίκλινο Loft Suite
∆ίκλινο Suite
3ο / 4ο άτοµο **
Μονόκλινο Standard

3 µέρες-26 Οκτ
179
185
---98
225

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

4 µέρες-25 Οκτ

1 νύχτα

239
250
---117
299

47
55
50
60
65
∆ωρεάν
75

* Standard = Μόνο δίκλινα ή μονόκλινα - ** Σε όλους τους τύπους δωματίων, εκτός από τα Standard
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο AvARIS HOTEL 5* • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν
ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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ΞΑΝΘΗ
ξεκούραση. Δείπνο μπουφέ με ποτά.
1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη 3η μέρα: Μονές Καλαμιώτισσας &
της Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη και Αρχαγγελιώτισσας - Πομακοχώρια
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο Z PALAcE 5* Lux. Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στις Ιερές
Μονές της Παναγίας Καλαμιώτισσας και
Δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Αρχαγγελιώτισσας στο ονειρικό τοπίο πάνω από
τον ποταμό Κόσινθο. Ακολουθούν μοναδικές
Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο εικόνες στα παραδοσιακά χωριά των Πομάκων
στην παλαιά πόλη της Ξάνθης με τα λιθόστρωτα Εχίνο και Σμίνθη. Επιστροφή. Το βράδυ δείπνο
σοκάκια, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα μπουφέ με ποτά.
νεοκλασικά και τα παραδοσιακά οικοδομήματα 4η μέρα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα
που συνδυάζουν την τοπική με την οθωμανική Θησαυρού - Δράμα - Καβάλα
αρχιτεκτονική. Κοντά στο ξενοδοχείο μας θα δούμε Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για τη
τις καπναποθήκες της πόλης και το περίφημο “Π” μαγευτική διαδρομή που “κυλά” δίπλα στο
(οδός Καπνεργατών) που πήρε το όνομα του από Νέστο μέσα στα Θρακικά Τέμπη! Διερχόμεθα
το σχήμα που έχουν τα κτίρια του 1890. Μετά, την το Παρανέστι και από εκεί συνεχίζουμε για το
κεντρική πλατεία όπου δεσπόζει το παλαιό ρολόι φράγμα του Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα
του 1859. Στο πεζό μέρος της περιήγησης μας σας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Αργότερα
μεταξύ άλλων θα δούμε το Δημαρχείο (του 1830), κατευθυνόμαστε για τη Δράμα όπου επίσκεψη στο
την Δημοτική Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό όμορφο πάρκο της πόλης με τις μικρές λιμνούλες.
Μουσείο (εσωτερική επίσκεψη / έξοδα ατομικά) Αργότερα θα βρεθούμε στην γραφική Καβάλα
που στεγάζεται στα αρχοντικά των καπνεμπόρων για περιήγηση στην παλιά πόλη και όχι μόνο.
Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, τον Απολαύστε τη διαδρομή μέχρι το κάστρο (κατά
μητροπολιτικό ναό (τρίκλιτη βασιλική) του Αγίου προτίμηση με το δημοτικό τρενάκι) και αφεθείτε
Ιωάννου του Προδρόμου (του 1839) με το τριώροφο στις γευστικές απολαύσεις της παραλιακής.
καμπαναριό του, το Μητροπολιτικό Μέγαρο του Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
1897, το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου κ.α. Θα δείπνο μπουφέ με ποτά.
προχωρήσουμε μέχρι την περιοχή του ποταμού 5η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα.
Κόσινθου, που οι ντόπιοι ονομάζουν “παραλία” και Πρόγευμα μπουφέ. Αποχαιρετούμε την Ξάνθη με
συγκεντρώνει πολλά καφέ, εστιατόρια και μπαρ. τις ομορφότερες αναμνήσεις. Άφιξη στην Αθήνα το
Ακολουθεί μια μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της βράδυ.
Βιστωνίδας για επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Σημείωση: H 4ήμερη εκδρομή επιστρέφει στην
Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά Αθήνα μετά το Φράγμα Θησαυρού. Δεν περιέχει
σύντομη επίσκεψη στην Κομοτηνή. Επιστροφή και την Δράμα και την Καβάλα.
Για όλους τους πελάτες της Manessis:

• Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα (μόνο για τους πελάτες με Ι.Χ.) και δείπνα σε
πλούσιους μπουφέδες • Σε όλα τα γεύματα και δείπνα, περιλαμβάνεται λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα
και αναψυκτικά • Καθημερινή εορταστική γωνιά με βουτήματα ή κέϊκ, ζεστό γαλλικό καφέ, ζεστό τσάι
από βότανα με τοπικό μέλι (16.00-18.00) • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου και της σάουνας • Μασάζ &
κομμωτήριο με έκπτωση 15% (κατόπιν ραντεβού)

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 & 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
και ποτά στα δείπνα
Z PALACE 5* LUX
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 12 ετών *
4ο άτ. ως 12 ετών **
Μονόκλινο

4 µέρες-25 Οκτ
229
195
95
165
290

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

5 µέρες-25 Οκτ

4 µέρες/3 νύχτες

289
245
115
205
375

149
113
∆ωρεάν
80
210

* Σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη. - ** Σε διπλό καναπέ-κρεβάτι.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Ζ
PALACE 5* Lux στην Ξάνθη • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Δώρο τα ποτά (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) κατά τη διάρκεια των περιλαμβανομένων
φαγητών • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

πΟρΤΑριΑ

ΓΗ
η TOP ΕΠΙΛΟ
για το 2018

στο αναδημιουργημένο (2018) υπερπολυτελές Ikos Dassia 5* Deluxe

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΒΟΛΟΣ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ

IKOS DASSIA 5* Deluxe, ένα πραγματικό ξενοδοχειακό κόσμημα, που προσδιορίζει
εκ νέου την πολυτέλεια και το υψηλότατο επίπεδο service στα ξενοδοχεία της Ελλάδας
και της Μεσογείου! Εάν υπήρχαν, θα έπαιρνε σίγουρα περισσότερα από 5 αστέρια!

Μην παραλείψετε: να προμηθευθείτε τον διεθνώς βραβευμένο (2 χρυσά αστέρια)
Χαλβά Παπαγιαννόπουλου από το εργαστήριο του δίπλα από το Volos Palace!

η αρχόντισσα του Ιονίου

1η μέρα: Αθήνα - Κέρκυρα - Ikos Dassia
Αναχώρηση από Αθήνα το πρωί ώρα 06:00 μέσω
της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και Ιονίας οδού, για το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας από όπου και θα πάρουμε
το πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας IKOS DASSIA 5*
Deluxe. Γεύμα από μπουφέ με ποτά και απόγευμα
ελεύθερο για να απολαύσουμε τις παροχές του
Ikos Infinite Ultra All Inclusive. Για το βράδυ κάντε
κράτηση σε ένα από τα εκλεκτά του εστιατόρια
(Ιταλικό, Γαλλικό, Ασιατικό, Ελληνικό, Κερκυραϊκό)
ή δοκιμάστε τον πλούσιο μπουφέ στο κεντρικό
εστιατόριο.
2η μέρα: Αχίλλειον - Κανόνι & Spa
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε την ημέρα
μας με επίσκεψη στο ανάκτορο της Πριγκίπισσας
Σίσσυ, το Αχίλλειο (έξοδα ατομικά). Ολάνθιστοι
μαγευτικοί κήποι γύρω-γύρω από το παλάτι.
Μπορείτε να θαυμάσετε τους εξαιρετικούς πίνακες
καθώς και τα εκθέματα του παλατιού - μουσείου.
Συνεχίζουμε για το Κανόνι, με θέα την Μονή
Βλαχέρνας και το Ποντικονήσι. Επιστρέφουμε στο
Ikos Dassia για γεύμα με απεριόριστα ποτά και για
να απολαύσουμε τις παροχές του Ikos Infinite Ultra
All Inclusive. Μην παραλείψετε να πάρετε το μαγιό
σας, για να επισκεφθείτε το υπερσύγχρονο Spa. Για

& το θρυλικό τραινάκι!

όσους επιθυμούν, απογευματινή βόλτα στην πόλη.
To βράδυ δείπνο και μετά απολαύστε τα υπέροχα
cocktail σε ένα από τα πολλά bar του συγκροτήματος.
3η μέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Casa Parlante - Βόλτα
στην Εσπιανάδα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Περνώντας από το
εργαστήριο του KOUM KOUAT φτάνουμε στην
γραφική Παλαιοκαστρίτσα, έναν πραγματικό επίγειο
παράδεισο με έξι γραφικούς όρμους. Ψηλά στο
βράχο, προβάλλει η Μονή της Ζωοδόχου Πηγής.
Προσκύνημα, χρόνος για καφέ και επιστροφή στο
Ikos Dassia για γεύμα με απεριόριστα ποτά και για
να απολαύσουμε τις παροχές του Ikos Infinite Ultra All
Inclusive. Tο απόγευμα θα επισκεφθούμε την Casa
Parlante (έξοδα ατομικά), ένα μοναδικό μουσείο που
θα μας ταξιδέψει στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα!
Θα προσκυνήσουμε στον Άγιο Σπυρίδωνα και θα
κάνουμε βόλτα στην Εσπιανάδα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για δείπνο στο εστιατόριο της επιλογής
σας.
4η μέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος χρόνος
ακόμα στις ανέσεις του υπέροχου συγκροτήματος.
Αναχωρούμε για το λιμάνι όπου και θα επιβιβαστούμε
στο πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Ikos infinite ULTRA ALL INcLUSIvE

• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ ή a la carte στα 5 gourmet εστιατόρια του • Σνακς, παγωτά και όλα τα
ποτά (σερβιριστά, αλκοολούχα και μη), χυμοί, καφέδες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σε απεριόριστη κατανάλωση!
• Δωρεάν 24 ωρο room service (με πλήρη κάρτα φαγητών, σνακς, ποτών) • Δωρεάν κατανάλωση όλων των ειδών του
mini bar • Mini club για τους μικρούς μας φίλους • Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαμάμ, σάουνας.

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς
Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ULTRA ALL INCLUSIVE µεταφορές/εκδροµές) µε ULTRA ALL INCLUSIVE
IKOS DASSIA 5* DELUXE
4 µέρες
3 µέρες / 2 νύχτες
∆ίκλινο Superior GV
315
165
∆ίκλινο Superior SV
325
175
∆ίκλινο Jr.Suite GV
335
185
∆ίκλινο Panorama Jr.Suite SV
355
195
3ο άτοµο *
240
-50%
3ο άτοµο ως 12 ετ. *
120
∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετ **
240
-50%
Μονόκλινο Superior SV
455
290
Μέγιστη χωρητικότητα Superior GV/SV: 2 άτομα - * Μόνο σε Jr.Suite σε καναπέ - κρεβάτι.
** 4o άτομο μόνο σε Panorama Junior Suite.

4 µέρες / 3 νύχτες
219
229
239
259
-50%
∆ωρεάν
-50%
400

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια
πλοίου Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο IKOS DASSIA 5* Deluxe •
Υπερπλήρης διατροφή καθημερινά (Ultra All Inclusive από πλούσια μπουφέ, απεριόριστα ποτά
αλκοολούχα και μη, καφέδες, χυμοί, σνακς κλπ, καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας σε απεριόριστη
κατανάλωση) εντός των χώρων του ξενοδοχείου. Τα φαγητά αρχίζουν με γεύμα και τελειώνουν
με πρωϊνό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με
πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

εικόνες σπάνιας αισθητικής και την αύρα μια άλλης
1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση εποχής. Η μικρή στάση στο φιλόξενο περιβάλλον της
την πόλη του Ιάσονα και των Αργοναυτών, τον Βόλο. Άνω Γατζέας, η καλημέρα με τους κατοίκους και στη
Άφιξη και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο Αθανασάκειο συνέχεια ο τερματισμός στον ατμοσφαιρικό σταθμό
Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα της χώρας των Μηλέων, με τα σύννεφα του καπνού και του
μας και κεντρικό της Θεσσαλίας, που στεγάζεται στο ατμού να γεμίζουν την ατμόσφαιρα, είναι εμπειρίες
υπέροχο νεοκλασικό κτήριο του 1909. Χρόνος ελεύθερος μοναδικές πλέον στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου.
για περίπατο στην πόλη. Αργότερα τακτοποίηση στο Αξίζει κάποιος να κάνει αυτή την 90λεπτη διαδρομή ή
κεντρικό vOLOS PALAcE 4* ή στο πολυτελές DOMOTEL μάλλον έχει πολλά να χάσει όποιος δεν θα την κάνει.
Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε
XENIA vOLOS 5*. Το βράδυ δείπνο.
την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
2η μέρα: Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά
Μπουφέ πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των του 1741 και τη δημόσια βιβλιοθήκη, με τα σπάνια
Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε για το Νεοχώρι, όπου
μέχρι τα γραφικά Χάνια, γνωστά και για το θα επισκεφθούμε την πρώτη μόνιμη έκθεση του
χιονοδρομικό τους. Εμείς θα κάνουμε τη βόλτα μας CERN στον κόσμο! Χρόνος για γεύμα στην υπέροχη
και θα κάνουμε τις αγορές μας από τα υπαίθρια ταβέρνα του χωριού και στη συνέχεια προσκύνημα
μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα. Συνεχίζουμε στην εκκλησία του Αγ.Δημητρίου με τις περίτεχνες
για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά, με αγιογραφίες. Επιστροφή για ξεκούραση. Το βράδυ
την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα (εξωτερική δείπνο.
επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά 4η μέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα! Χρόνος για Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το
περίπατο στα γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι στα “Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή Μακρινίτσα.
παραδοσιακά καφενεία στην πλατεία γύρω από τον Θα περπατήσουμε μέχρι την κεντρική πλατεία με τα
χιλιόχρονο πλάτανο! Το απόγευμα επιστροφή στα υπεραιωνόβια πλατάνια, θα προσκυνήσουμε στην
ξενοδοχεία από τη διαδρομή του Αιγαίου. Το βράδυ εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θα
ξεδιψάσουμε από τη μαρμάρινη βρύση “Αθάνατο
δείπνο.
3η μέρα: Μηλιές (Τραινάκι του Πηλίου) - Νεοχώρι (έκθεση νερό” με τους λιονταρόμορφους κρουνούς. Αφού
απολαύσουμε τον καφέ μας και την εκθαμβωτική θέα,
CERN)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στα Άνω θα κατευθυνθούμε για την παραδοσιακή Πορταριά.
Λεχώνια όπου θα επιβιβαστούμε στο θρυλικό τραινάκι Ελεύθερος χρόνος για περίπατο, αγορές βοτάνων και
του Πηλίου (έξοδα ατομικά), τον …Μουτζούρη του φυσικά για εκλεκτό φαγητό. Η Παναγιά της Πορταρέας,
de Chirico που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Η είναι αξιόλογο σημείο επίσκεψης. Επιστρέφουμε στην
χαμηλή ταχύτητα σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
τεχνικά έργα και χωριά της περιοχής είναι αρκετά για να Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η
μας κάνει να απολαύσουμε το ταξίδι και να βιώσουμε 2η μέρα (Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά).
Παροχές Xenia volos χωρίς χρέωση:

• Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους • Xρήση του Elxis Spa & Fitness Centre όπου μπορείτε να
χαλαρώσετε στην υδροτονική πισίνα, την σάουνα και το χαμάμ ή να χρησιμοποιήσετε το υπερσύγχρονα εξοπλισμένο
γυμναστήριο • Late check out την ημέρα της αναχώρησης (κατόπιν διαθεσιμότητας) • Yπαίθριο χώρο Parking

Αναχ.: 25 & 26 Οκτ., 3 & 4 µέρες

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
3 µέρες
26 Οκτ
∆ίκλινο θέα πόλη
189
∆ίκλινο µερική θέα θάλ.
205
3ο άτοµο *
140
3ο άτοµο ως 10 ετών **
80
Μονόκλινο θέα πόλη
260
Μονόκλινο µερική θέα θάλ. 285

VOLOS PALACE 4*

4 µέρες
25 Οκτ
252
270
180
95
355
390

Αναχ.: 25 & 26 Οκτ., 3 & 4 µέρες

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
DOMOTEL XENIA VOLOS 5*
∆ίκλινο θέα πόλη
∆ίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 6 ετών
3ο άτοµο 7 ως 12 ετών
Μονόκλινο θέα πόλη

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

3 µέρες
26 Οκτ
215
230
185
80
140
270

4 µέρες
25 Οκτ
290
310
245
95
180
370

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο vOLOS PALAcE 4* ή στο πολυτελές DOMOTEL XENIA vOLOS 5* • Μπουφέ πρωινό και
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΑρΕΟπΟλΗ

Περιορισµένος
αριθµός θέσεων

ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ

Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φως!
ΚΟΤΡΩΝΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ - ΤΑΙΝΑΡΟ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΟΙΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση
στάση για καφέ προς τη Λακωνική Μάνη. Πρώτο
μας υποδέχεται το πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο
και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του
Λακωνικού κόλπου με νεοκλασικά σπίτια που
σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά του
όρους “Ακούμαρο”, στενά ανηφορικά σοκάκια
με σκάλες, τον επιβλητικό φάρο και τον πύργο
Τζαννετάκη στο κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ
σύμφωνα με τη μυθολογία κατέφυγαν ο Πάρις
και η Ωραία Ελένη πριν αναχωρήσουν για την
Τροία). Μπαίνοντας στην προσηλιακή Μάνη,
μας υποδέχεται 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 με
πολλούς πύργους και ερείπια μεγαλιθικών
κτισμάτων. Δεν είναι τυχαίο που από τους 118
παραδοσιακούς οικισμούς της Πελοποννήσου,
οι 98 βρίσκονται στη Μάνη! Νωρίς το απόγευμα,
άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές PORTO
MANI SUITES 4* 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, κτισμένο στη θέση της αρχαίας
Καινήπολης, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη
του “Κοινού των Ελευθερολακώνων” και κτίστηκε
από τους Ταιναρίους. Στον οικισμό Κοίτα,
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πάμπολλα
πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση της
νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου. Άλλα από
αυτά κατοικήσιμα, άλλα όχι, άλλα ερειπωμένα,
χαρακτηριστικό της περιοχής. Συνεχίζουμε
για το κατ’ εξοχήν σύμβολο και πιο διάσημο
οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια.
Εδώ αποθεώθηκε η Μανιάτικη αρχιτεκτονική!
Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο θα

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτοµο ως 12 ετών
4ο άτοµο ως 12 ετών
Μονόκλινο
18

189
162
80
140
245

διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, αλλά και τα
αρχαία λατομεία μαρμάρων. Ανάπαυλα για καφέ
λίγο πριν το Ταίναρο, το νοτιότερο σημείο της
ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά και της Ευρώπης.
Είναι ο τόπος των μύθων της αρχαίας Λακωνίας,
με το ιερό του νεκρομαντείου του Ποσειδώνα και
του ψυχοπομπείου - καθόδου στον Άδη. Από
εδώ κατέβηκε ο Ηρακλής αλλά και ο Ορφέας
κατά τη μυθολογία, ενώ στον χώρο σώζεται και
διακοσμητικό ψηφιδωτό από δάπεδο οικίας της
Ελληνιστικορωμαϊκής εποχής (1ου αι. μ.Χ.),
αποκαλούμενο “ Άστρο της Αριάς”. Επόμενος
σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του
Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565
όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά).
Επιστρέφοντας θα δούμε από ψηλά το γαλήνιο
Μαρμάρι και θα απολαύσουμε τον απογευματινό
μας καφέ στον απάνεμο όρμο το ειδυλλιακού
Γερολιμένα με τις απόκρημνες ακτές. Το βράδυ
δείπνο με σπιτικά εδέσματα και ρομάντζα στις
υπέροχες πανοραμικές βεράντες του Porto Mani
Suites.
3η μέρα: Άλικα - Δυρός - Λιμένι - Αρεόπολη Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα.
Διασχίζοντας την “Αποσκιερή Μάνη” στην
απόλυτη κυριαρχία της πέτρας σμιλεμένης
με φως, πύργοι και οχυροί οικισμοί μας
συντροφεύουν σχεδόν παντού και φτάνουν ως
τη θάλασσα. Η πιο γλαφυρή εικόνα της Μάνης.
Προορισμός μας τα σπήλαια του Δυρού ή
“Βλυχάδας” (έξοδα ατομικά) όπου η βαρκάδα
ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες είναι
μια εμπειρία αξέχαστη. Μετά, το γραφικό
Λιμένι όπου χρόνος για καφέ και η Αρεόπολη,
η αετοφωλιά των Μαυρομιχαλέων, όπου θα
περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο,
στο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την
πλατεία 17ης Μαρτίου! Από εδώ ξεκίνησε η
επανάσταση του 1821!!! Εδώ επίσης υπάρχει
και ο παραδοσιακός ξυλόφουρνος που λέγεται
ότι είναι ο παλαιότερος της Πελοποννήσου
(πάνω από 180 ετών). Χρόνος για γεύμα (έξοδα
ατομικά) και μέσω Σπάρτης, επιστρέφουμε στην
Αθήνα.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο πολυτελές PORTO MANI SUITES 4* στην
Κυπάρισσο • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α

ΑγιΑ θΕΟδωρΑ βΑΣΤΑΣ

Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α Κ Η ΡΑ Ψ Ω ∆ Ι Α
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ∆ΥΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ
ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ
1η μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Πεταλίδι - Μεθώνη - Πύλος - Καλαμάτα
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για το “θαύμα” της φύσης της Αγίας Θεοδώρας
στη Βάστα. Τα λόγια της προσευχής της Αγίας, μπροστά στα μάτια μας! Δεκαεπτά πελώρια
δέντρα ξεπηδούν από τη στέγη της ενώ από τα θεμέλια αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού.
Κατευθυνόμαστε προς το παραθαλάσσιο Πεταλίδι. Από απόσταση βλέπουμε την καστρόπολη
της Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα του βράχου, σχεδόν απροσπέλαστη και μέσω της γραφικής
Φοινικούντας, αργότερα θα βρεθούμε στο ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την
ιστορική Πύλο. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για εγκατάσταση στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας στην Καλαμάτα, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - Δυρός - Αρεόπολη
Μπουφέ πρόγευμα και πανοραμική διαδρομή γεμάτη μεσαιωνικούς πύργους στη Μεσσηνιακή
Μάνη. Περνώντας την Στούπα και την γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα και Πύργος
των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια Δυρού - Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ, μην
παραλείψετε την συναρπαστική βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη.
Άφιξη στα ξενοδοχεία μας το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Καλαμάτα - Αρχαιολογικό Μεσσηνίας - Αρχαία Μεσσήνη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση στην
παλιά πόλη γύρω από το κάστρο. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (είσοδος
δωρεάν) στην καρδιά του ιστορικού της κέντρου, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική
Αγορά. Συνεχίζουμε για το αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Μεσσήνης (είσοδος δωρεάν) και
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή

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

3 µέρες

3 µέρες / 2 νύχτες

4 µέρες / 3 νύχτες

∆ίκλινο θέα κήπος

225

145

210

∆ίκλινο θέα θάλ. *

235

155

220

∆ίκλινο ιδ.πισίνα

245

165

235

3ο άτοµο

170

82

127

3ο άτοµο ως 12 ετών

95

∆ωρεάν

∆ωρεάν

Μονόκλινο θέα κήπος

280

200

295

Μονόκλινο θέα θάλ. *

285

210

310

480

690

HORIZON BLU HOTEL 5*

Σουίτα **
740
* θέα θάλασσα = πλευρική θέα.
** Συνολική χρέωση για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 µέρες

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή (µενού)

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

3 µέρες

3 µέρες / 2 νύχτες

4 µέρες / 3 νύχτες

∆ίκλινο

169

105

147

3ο άτοµο

130

45

58

3ο άτοµο ως 9 ετ

80

∆ωρεάν

∆ωρεάν

Μονόκλινο

220

165

235

REX HOTEL 4*

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
υπερπολυτελές (2014) ξενοδοχείο HORIZON BLU HOTEL 5* Deluxe ή στο κεντρικό REX HOTEL 4* •
Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως
75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΜΟνΕΜβΑΣιΑ

Περιορισµένος
αριθµός θέσεων

ΚΑρύΤΑινΑ

Διαμονή στο THESSALIKON gRAND HOTEL & SPA 5*

ΑΡΚΑ∆ΙΑ

τα χρώµατα της...

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν
µε ηµιδιατροφή
BELLE HELENE 3*SUP
∆ίκλινο
3ο άτοµο
3ο άτ. ως 12 ετών
4ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο

3 µέρες
169
130
80
130
205

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

95
55
∆ωρεάν
55
135

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο ξενοδοχείο
BELLE HELENE 3* Sup. στην παραλία Βαθύ Γυθείου σε δωμάτια
με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

γΕφύρι ΤΗΣ πΑλΑιΟΚΑρύΑΣ

με διαμονή στο TRIPOLI cITY HOTEL (2012) στην πιο όμορφη εξοχή της πόλης!

η αιώνια οµορφιά της
1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για την βυζαντινή καστροπολιτεία
του Μυστρά (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για Σπάρτη για επίσκεψη
στο μουσείο της Ελιάς και ελληνικού λαδιού (έξοδα ατομικά),
ένα κόσμημα της πόλης με εκθέματα και μηχανισμούς από την
αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Αργότερα θα περιηγηθούμε στο
γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά και
το νησιωτικό χρώμα. Εγκατάσταση στο BELLE HELENE 3*sup
στην παραλία Βαθύ σε δωμάτια με θέα θάλασσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για το υπέροχο χωριό των
Ταλάντων όπου θα επισκεφθούμε τον αναστηλωμένο και μοναδικό
πλήρως λειτουργικό νερόμυλο της περιοχής. Συνεχίζουμε για
το εντυπωσιακότατο σπήλαιο (δεύτερο στο είδος του σε όλη την
Ευρώπη), της Καστανιάς, στην ανατολική απόληξη του Πάρνωνα,
(έξοδα ατομικά). Σε μικρή απόσταση θα δούμε και το παμπάλαιο
εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. 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, την
κεντρική πλατεία, τον καθεδρικό ναό της Αγ.Τριάδας, φρέσκα
ψαρικά στα ταβερνάκια και θα φωτογραφηθούμε μπροστά από το
ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού. Επιστροφή και το
βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μυσταγωγική Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στη ρομαντική καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς. Ταξίδι στη μεσαιωνική καθημερινότητα της ζωής, με
τα μάτια του σήμερα ο 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, μικρά καφενεία κ.α. Χρόνος
για γεύμα με τοπικές σπεσιαλιτέ, βολτούλα, σουβενίρ και μοναδικές
φωτογραφίες! Επιστροφή στην Αθήνα μέσω του αυτοκινητόδρομου
με ενδιάμεση στάση.

Ανανεωµένο
πρόγραµµα!

… στα χνάρια των Ηρώων!
εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία και η ομορφιά
των τοπίων, η αρχιτεκτονική των χωριών και η φύση των κατοίκων μας
γυρνούν πίσω σε εποχές άλλες, όπου παραδόσεις κι αξίες κατείχαν μια
διαφορετική θέση στην καθημερινότητα των ανθρώπων.

1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - Τρίπολη
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ με προορισμό
την Αρκαδία. Αρχίζουμε τις επισκέψεις μας από την πετρόχτιστη ιστορική
Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο κάστρο του
13ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε για το πρότυπο κέντρο γεύσεων και σπιτικής
μαγειρικής “Αρκαδιανή”, στο χωριό Ψάρι όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο
παρασκευής πλήθους τοπικών αγνών βιολογικών προϊόντων και χρόνος
για γεύμα. Αργότερα στη Στεμνίτσα, παλιό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας, θα
περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε το Ηρώο των
Αγωνιστών του ’21 και εξωτερικά το Λαογραφικό Μουσείο. Επόμενος σταθμός
μας η Δημητσάνα. Στην επίσκεψη μας στο “ζωντανό” Μουσείο Υδροκίνησης
(έξοδα ατομικά), θα παρακολουθήσουμε πως έφτιαχναν παλιά το μπαρούτι
στους θρυλικούς μπαρουτόμυλους και πως χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του
νερού. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ και πολλά
κειμήλια στη Βιβλιοθήκη της, όπως η ορειχάλκινη λάρνακα με τα οστά του
Παλαιών Πατρών Γερμανού, η σέλα του αλόγου του Παπαφλέσσα κ.α.. Χρόνος
για καφέ, και κατευθυνόμαστε για την Τρίπολη για εγκατάσταση στο τRIPOLI
CITY HOTEL 3* Sup. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Χρυσοβίτσι - Αρκουδόρεμα - Λιμποβίσι - Ελάτη - Βυτίνα - Τρίπολη
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά του
Μαινάλου. Πρώτος μας σταθμός το Χρυσοβίτσι, όπου θα επισκεφθούμε το
Μουσείο Δασικής Ιστορίας που στεγάζεται στο παλαιό εργοστάσιο ξυλείας.
Στη συνέχεια (καιρού επιτρέποντος) θα επισκεφθούμε την Παναγιά του
Αρκουδορέματος, ένα εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης σαν τάμα
για την καλή έκβαση του Αγώνα και το Λιμποβίσι, όπου το σπίτι του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη και της ξακουστής φαμελιάς του. Ακολουθώντας ειδυλλιακή
διαδρομή στο δάσος, φθάνουμε στην Ελάτη όπου θα θαυμάσουμε τις υπέροχες
ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου και αργότερα χρόνος για γεύμα
στην ελατοσκέπαστη Βυτίνα με τα εκλεκτά τοπικά εδέσματα. Επιστρέφουμε
στην Τρίπολη για περίπατο γνωριμίας, με το ιστορικό κέντρο, τις πρόσφατα
αναπλασμένες κεντρικές πλατείες Άρεως, με το άγαλμα του Κολοκοτρώνη
και το δικαστικό μέγαρο, Πετρινού με το Μαλλιαροπούλειο θέατρο και Αγίου
Βασιλείου με τον επιβλητικό ναό το τέμπλο του οποίου είναι έργο του Τσίλερ.
Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μαντινεία (Αγία Φωτεινή) - Κάψια (οινοποιείο & σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αφήνουμε την Τρίπολη με κατεύθυνση προς το
“Μαντινειακό Πεδίο”, όπου θα δούμε τον “παράξενο” ναό της Αγίας Φωτεινής.
Αργότερα θα ξεναγηθούμε στα ζωντανά γλυπτά της φύσης στο υπέροχο
σπήλαιο Κάψια (έξοδα ατομικά) και θα επισκεφτούμε ένα παραδοσιακό
οικογενειακό οινοποιείο για να δοκιμάσουμε τις αρωματικές τοπικές ποικιλίες.
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω του αυτοκινητόδρομου.

Αναχ.: 26 Οκτ., 3
µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν
µε ηµιδιατροφή
∆ίκλινο

179

Μονόκλινο

245

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο σύγχρονο τRIPOLI cITY
HOTEL 3*sup στην Τρίπολη • Μπουφέ
πρόγευμα και δείπνο μενού καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν
έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ, ΤΟΞΩΤΟ ΓΕΦΥΡΙ & ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΥΑΣ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΕΩΡΑ
1η μέρα: Αθήνα - Μετέωρα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 με κατεύθυνση την
Καλαμπάκα στα Μετέωρα. Επίσκεψη στις Ιερές Μονές
Αγ.Στεφάνου και Μεγ.Μετεώρου. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη και
εγκατάσταση στο THESSALIKON gRAND HOTEL & SPA 5*,
λίγο έξω από την Καρδίτσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Νερόμυλος, τοξωτό γεφύρι &
καταρράκτης Παλαιοκαρυάς - Ελάτη - Περτούλι
Μπουφέ πρόγευμα και ονειρική ημέρα που αρχίζει με επίσκεψη
στη βυζαντινή εκκλησία του 13ου αι Πόρτα Παναγιά, συνεχίζει
με επίσκεψη στον νερόμυλο της Κάτω Παλαιοκαρυάς με τη
ντριστέλα (ποταμίσιο πλυντήριο) και τη μυλωνού που αλέθει
με τον παραδοσιακό τρόπο μαύρο αλεύρι! Θα μαγευτούμε από
την ομορφιά στο τοξωτό γεφύρι της Παλαιοκαρυάς με τον διπλό
καταρράκτη και ακολουθεί 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. Επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις ανέσεις του. Το βράδυ
δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση στη Λίμνη Πλαστήρα ή
Ταυρωπού. Προσκύνημα στην Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα
και χρόνος για καφέ στην Πλαζ του Λαμπερού. Στο φράγμα θα
βγάλουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες, ενώ αργότερα περνώντας
από τα χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, μυρωδιές ξύλου που καίγεται
στις σόμπες και απέραντη ομορφιά θα μας αφήσουν έκθαμβους.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

THESSALIKON gRAND

Αναχ.: 26 Οκτ., 3 µέρες Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον
Ι.Χ. (χωρίς µεταφορές/εκδροµές)
Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
µε ηµιδιατροφή
3 µέρες / 2 νύχτες
3 µέρες
THESSALIKON GRAND 5*
103
∆ίκλινο
179
80
3ο άτοµο
163
∆ωρεάν
3ο άτ. ως 12 ετών
80
4ο άτ. ως 12 ετών
55
140
142
Μονόκλινο
220
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 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.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Περιορισµένος
αριθµός δωµατίων
πΗλιΟ

23-25
Νοε.
2018

µε διαµονή στην Πορταριά στο µοναδικό

XENIA PALACE PORTARIA

HOTEL ΑθΗνΑ

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
“ΑΘηνΑ” 4*

Στο διαφορετικό μας αυτό οδοιπορικό, επιλέξαμε για διαμονή το μαγικό περιβάλλον ενός αυθεντικού
χωριού των Ζαγορίων, την Ελάτη. Το πετρόχτιστο “Αθηνά” προσφέρει μοναδική φιλοξενία, αρχοντική
ατμόσφαιρα, εκπληκτική θέα και σπιτικές αγνές γεύσεις. Ελάτε να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις
σε περιοχές που πραγματικά καθηλώνουν με την φυσική τους ομορφιά και την ιδιαίτερη κουλτούρα.
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1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη
Ζαγορίου
Αναχώρηση από Αθήνα 07.30 μέσω της γέφυρας
Ρίου. Στάση στο Αντίρριο για επίσκεψη στο μουσείο
δημιουργίας της γέφυρας και συνεχίζουμε για το
παραθαλάσσιο Μενίδι όπου χρόνος για γεύμα.
Λίγο έξω από τα Γιάννενα επίσκεψη στο Μουσείο
Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά
κέρινα ομοιώματα. Άφιξη και εγκατάσταση στο
εκπληκτικό ΑΘηνΑ 4* στην Ελάτη Ζαγορίου.
Δείπνο με τοπικά προϊόντα.
2η μέρα: Κήποι - Τσεπέλοβο - Στάνη Σαρακατσαναίων
- Καταρράκτες Ηλιοχωρίου (τον Όκτώβριο) - Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε
για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη
και του Καλογήρου, τους Κήπους με τα περίφημα
αρχοντικά. Αργότερα περίπατος στο κεφαλοχώρι
Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το υπαίθριο
μουσείο “Σαρακατσάνικη Στάνη” λίγο μετά το
Σκαμνέλι. Θα εντυπωσιαστούμε από τον χώρο
και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια που
αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον παλαιό
τρόπο ζωής τους. Προορισμός μας οι καταρράκτες
του Ηλιοχωρίου (μόνο τον Όκτώβριο), ένα από
τα πιο όμορφα μέρη στην Βόρεια Πίνδο με
τρεις καταρράκτες να σχηματίζουν 2 μεγάλες
καταπράσινες βάθρες, μέσα σε παρθένο
δάσος. Νιώστε τον ήχο να σας απομονώνει από
οποιοδήποτε προβληματισμό, ενώ οι αποχρώσεις
του πράσινου που εκπέμπει η λίμνη πραγματικά
ξεκουράζουν την όραση και την ψυχή. Χρόνος
για γεύμα στο αμφιθεατρικό Ηλιοχώρι και
επιστρέφοντας στάση για καφέ στο πανέμορφο
Καπέσοβο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Οξιά Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για να
δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο
του κόσμου (Guiness 1997) από την εκκλησία της
Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε πολλά παραδοσιακά
ηπειρώτικα αρχοντικά και το βιωματικό σχολείο.

Στην περιοχή θα δούμε επίσης το Πέτρινο Δάσος
και από την Οξιά, μία ακόμα, διαφορετική
οπτική του φαραγγιού. Κατευθυνόμαστε για
την πόλη των Ιωαννίνων για να περιηγηθούμε
στο βυζαντινό κάστρο και το εκπληκτικό (2016)
Μουσείο Αργυροτεχνίας (έξοδα ατομικά). Για
όσους επιθυμούν, πέρασμα με τα βαρκάκια (έξοδα
ατομικά) στο νησάκι της λίμνης με τον γραφικό
οικισμό και το σπίτι-μουσείο του Αλή Πασά. Χρόνος
για γεύμα και επόμενος σταθμός, πάνω από την
πόλη των Ιωαννίνων, θα είναι οι Λυγγιάδες με την
πανοραμική θέα και το μνημείο του ολοκαυτώματος
του 1943. Επιστροφή και δείπνο.
4η μέρα: Νεροτριβή Ντέλα - Καλπάκι - Πηγές Βελλά
- Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
Πρόγευμα και διερχόμενοι τα Κάτω Πεδινά, θα
επισκεφθούμε την παραδοσιακή “Νεροτριβή
του Ντέλα” που λειτουργεί πλήρως μέχρι και
σήμερα! Συνεχίζουμε για το πολεμικό μουσείο του
Καλπακίου με μοναδικά εκθέματα από τη βαριά
ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και μετά για
τις ειδυλλιακές πηγές Βελλά, φανταστικό σημείο για
να απολαύσουμε ήρεμα έναν ωραίο καφέ. Επόμενος
σταθμός μας η Μονή Μολυβδοσκέπαστης, ο
ακοίμητος φρουρός της Ορθοδοξίας δίπλα στα
Ελληνοαλβανικά σύνορα. Χρόνος για περίπατο
και γεύμα στην αμφιθεατρική Κόνιτσα που σφύζει
από ζωή και ομορφιά δίπλα στον Αώο ποταμό.
Μέσω καταπληκτικής διαδρομής κατευθυνόμαστε
για απογευματινό καφέ στο Μεγάλο Πάπιγκο
τα πιο γραφικό ίσως από όλα τα Ζαγοροχώρια!
Επιστροφή και δείπνο.
5η μέρα: Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε μέσω εξαιρετικής
διαδρομής για το πανέμορφο τοπίο της τεχνητή
λίμνης των πηγών του Αώου. Επίσκεψη στο
γειτονικό Μέτσοβο για προσκύνημα στην Αγία
Παρασκευή και γνωριμία με την Πινακοθήκη
Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Μέσω Καλαμπάκας
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
5 µέρες

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο
ξενοδοχείο ΑΘηνΑ 4* στην Ελάτη Ζαγορίου
• Πρωινό και δείπνο με τοπικά προϊόντα
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75
ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΑΘΗΝΑ 4*

Οκτ: 11, 25,
Νοε: 8, 22,
Ιαν: 10

∆εκ: 23

∆ίκλινο

285

365

3ο άτοµο

245

325

Μονόκλινο

385

465

ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ
SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
1η μέρα: Αθήνα - Μακρινίτσα - Πορταριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση το “Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή
Μακρινίτσα, που κουρνιασμένη στην πλαγιά του βουνού στέκεται σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω
από την πόλη του Βόλου. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια,
προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, φωτογραφίες στη μαρμάρινη
βρύση “αθάνατο νερό” με τους λεοντόμορφους κρουνούς και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό
“Θεόφιλο”. Αφού απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα, θα κατευθυνθούμε την Πορταριά με τα γραφικά
καλντερίμια την Παναγία Πορταρέα. Εγκατάσταση στο μοναδικό XENIA PALAcE PORTARIA 4* sup
σε καταπληκτική τοποθεσία και με απίστευτη θέα στην πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό! Το
βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα
Μπουφέ πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή
μέχρι τα γραφικά Χάνια όπου χρόνος για καφέ και αγορές από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα
παραδοσιακά προϊόντα. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά, με την
περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα που περιέχει 3.000 παλιούς τόμους, χάρτες και έγγραφα
(εξωτερική επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα!
Χρόνος για περίπατο στα γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι στα παραδοσιακά καφενεία στην
πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο πλάτανο! Επιστροφή στα ξενοδοχείο για να απολαύσουμε τους
υπέροχους χώρους, τα σαλόνια με το τζάκι, το ατμοσφαιρικό μπαρ, την απίστευτη θέα αλλά και το
μοντέρνο του Spa (με σχετική χρέωση) με πλήθος από κούρες και τζακούζι με θέα!. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές - Βόλος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια για επιβίβαση στο θρυλικό
τραινάκι του Πηλίου (έξοδα ατομικά) που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Ταξίδι απολαυστικό και
μεγαλειώδες με την αίσθηση μιας άλλης εποχής, εμπειρία μοναδική πλέον στην ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου. Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική εκκλησία των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε
για την πόλη του Βόλου όπου χρόνος για γεύμα στα φημισμένα τσιπουράδικα. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: η 2ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 2ης ημέρας.
XENIA PALACE PORTARIA

XENIA PALACE PORTARIA

Αναχ.: 23 & 24 Νοε., 2 & 3 µέρες

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

Τιµή κατ’άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδ/φή
2 µέρες
3 µέρες
XENIA PALACE
PORTARIA 4* SUP 24 - 25 Νοε. 23 - 25 Νοε.
∆ίκλινο
105
165
3ο άτοµο
105
165
3ο άτοµο ως 6 ετών
65
85
3ο άτ. 7 ως 12 ετών
85
125
Μονόκλινο
125
195

2 µέρες /
1 νύχτα

3 µέρες /
2 νύχτες

49
49
∆ωρεάν
30
72

98
98
∆ωρεάν
60
140

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

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

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ
Περιορισµένος
αριθµός
θέσεων

AIOLIDES

ΑγιΟΣ ΜΗνΑΣ

Νέο!

Περιορισµένος
αριθµός
δωµατίων

ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΣΤΑΝΟΥ & ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

...η ωραία κοιµωµένη των Αγράφων
...με διαμονή στο υπέροχο AIOLIDES 3* Sup
Στην καρδιά της λίμνης πλαστήρα σε υψόμετρο 800 μέτρων οι
παραδοσιακά πετρόχτιστες Αιολίδες σας υποδέχονται στο κεντρικό
χωριό Καλύβια πεζούλας. Ο ρομαντισμός συντροφεύει τα δωμάτια
στις Αιολίδες με την πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν σε όλους τους
χώρους και θέα τη λίμνη πλαστήρα και τα βουνά των Αγράφων.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Ευρύχωρα κλιματιζόμενα δωμάτια πολυτελείας με
χειροποίητα μπρούτζινα κρεβάτια κατηγορίας Canopy style ή
Premium Studios με αυτόνομη είσοδο, με σαλόνι, πέτρινο τζάκι
και ιδιωτικό ανατολικό μπαλκόνι . Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
επιλεγμένη επίπλωση, ξύλινες οροφές, τηλεόραση Lcd 32’,
χρηματοκιβώτιο, ψυγειάκι, mini bar και στα μπάνια ντουζ με στήλη
υδρομασάζ και προϊόντα περιποίησης. Κάθε δωμάτιο έχει τα δικά
του χρώματα και στυλ διακόσμησης.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αίθουσα πρωινού, Café Bar Restaurant
με τζάκι , δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους και ιδιωτικός
χώρος στάθμευσης, business center, πωλητήριο ειδών δώρων &
αναμνηστικών , κήπος 10 στρεμμάτων.
1η μέρα : Αθήνα - Περτούλι - Ελάτη - Νεοχώρι Καρδίτσας
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00. Ακολουθώντας μια όμορφη
διαδρομή, φτάνουμε στο χωριό Πύλη, που ενώνει το χθες με το
σήμερα. Από εκεί στο Περτούλι, ένα χωριό μέσα στα βουνά και τα
έλατα. Συνεχίζουμε για την Ελάτη, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και
τους ξενώνες. Άφιξη στα Καλύβια Πεζούλας στην Λίμνη Πλαστήρα.
Τακτοποίηση στο υπέροχο πετρόχτιστο AIΟLIDES 3* Sup σε δωμάτια
με τζάκι και θέα τη λίμνη ή τα Άγραφα. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Ταυρωπού (Πλαστήρα) - Μονή Κορώνης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η περιήγηση μας στο μοναδικό τοπίο
απαράμιλλου φυσικού κάλλους της Λίμνης Πλαστήρα ξεκινά. Ο
Μεσενικόλας, η Νεράιδα, η διαδρομή μας μέχρι το Φράγμα και
την Πλαζ του Λαμπερού, με τη φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα
τη μοναδική της ομορφιά. Η Μονή Κορώνης, επιβλητική και
ογκώδης, μοιάζει με κάστρο που επιβλέπει όλες τις κινήσεις στο
θεσσαλικό κάμπο μέχρι τον Όλυμπο. Η “Κοιμωμένη των Αγράφων”
αγκαλιάζεται από κατάφυτα βουνά και το τοπίο απογειώνει το νου
του ανθρώπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση, δείπνο και
διασκέδαση με ζωντανή μουσική!
3η μέρα : Καρδίτσα - Παυσίλυπο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χρόνος για ψυχική ανάπαυση και
ρέμβη ή βολτούλα στο χωριό. Κατάβαση στο κέντρο της πόλης της
Καρδίτσας για ακόμα έναν εξαίσιο περίπατο στο πάρκο Παυσίλυπο.
Φωτογραφηθείτε με τα παγώνια πίσω από το αναψυκτήριο και
απολαύστε τα τοπικά εδέσματα ολόγυρα στις ταβέρνες και τα
ουζοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχ.:
23 Νοεµ., 3 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο
µε πούλµαν
µε ηµιδιατροφή
∆ίκλινο

169

3ο άτοµο

135

3ο άτοµο ως 6 ετ.

85

Μονόκλινο

215

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο παραδοσιακό ανακαινισμένο (2014) AIOLIDES
3* Sup σε δωμάτια με τζάκι με
ΔΩΡΕΑΝ τα πρώτα ξύλα (7κιλά)
• Γλυκό καλωσορίσματος στο δωμάτιο
• Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Ζωντανή μουσική το
Σάββατο το βράδυ • Αρχηγός / Συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

APSIS HOTEL 3* sup, ένα κουκλίστικο ξενοδοχείο παραδοσιακής
μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Tα deluxe δωμάτια (40μ2) και οι
σουίτες (70μ2) είναι εντυπωσιακά ανακαινισμένα το 2018. Απέχει
450 μ. από την κεντρική πλατεία και άλλο τόσο από την βασιλική
του Αγίου Μηνά του 1815, το νέο πιστό αντίγραφο σε κλίμακα
1/15 της Αγίας Σοφίας, το επίσης πιστό αντίγραφο του πύργου του
γαλατά της Κων/πολης κ.α.
Μοναδική αναχώρηση, συνδυασμένη με τη γιορτή του κάστανου και την
Βάλια Κάλντα στα απίστευτα χρώματα του Φθινοπώρου! μην τη χάσετε!
1η μέρα: Αθήνα - Νεράϊδα Κοζάνης - Εμπόριο Εορδαίας
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 με ενδιάμεσες στάσεις, για την γέφυρα
των Σερβίων και εξοχική ανάπαυλα στο ονειρικό χωριό Νεράϊδα, “πάνω”
στο μοναδικό σκηνικό της τεχνητής λίμνης του Πολυφύτου (Αλιάκμονα).
Συνεχίζουμε για το APSIS HOTEL 3* sup στο Εμπόριο Κοζάνης (Εορδαίας).
Απογευματινή ξενάγηση στο εντυπωσιακό συγκρότημα του Αγίου Μηνά από
τον φιλόξενο Σύλλογο Γυναικών του Εμπορίου. Δείπνο.
2η μέρα: Περιβόλι - Βάλια Κάλντα (Πυρήνας) - Σπήλαιο - Τρίκωμο (Γεφύρι Αζίζ Αγά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στα ανεπανάληπτης ομορφιάς
τοπία του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα. Για τους “τολμηρούς”,
προτείνουμε εκδρομή στον πυρήνα με τζηπ 4Χ4 (έξοδα ατομικά). Ακόμα θα
γνωρίσουμε το Περιβόλι, το Σπήλαιο, την Ι.Μ Κοιμήσεως της Θεοτόκου (16ου
αι). Η υπέροχη διαδρομή μας φτάνει μέχρι το Τρίκωμο με την διάσημη γέφυρα
του Αζίζ Αγά. Επιστροφή και δείπνο.
3η μέρα: Εμπόριο - καταρράκτης - Ι.Μ.Παναγίας Κλεισούρας - Γιορτή κάστανου
Μπουφέ πρόγευμα και εκκλησιασμός στον Άγιο Μηνά. Φωτογραφίες στον
κοντινό καταρράκτη του χωριού και αναχωρούμε για την ιστορική Ι.Μ.
Γενέσιον της Θεοτόκου στην Κλεισούρα (1314 μΧ) γνωστή και λόγω της
Οσίας Σοφίας της Νέας. Επιστρέφουμε στο Εμπόριο στην κεντρική πλατεία
για το μεγάλο πανηγύρι με χορό και τραγούδια της τοπικής παράδοσης.
Άφθονα κάστανα, κρασί, γλυκά του κουταλιού, χορός και διασκέδαση μας
περιμένουν! Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Παλαιοντολογικό Πτολεμαΐδας - Γεωπάρκο Μικρόβαλτου - Λάρισα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της
Πτολεμαΐδας (έξοδα ατομικά) όπου εκτός άλλων φιλοξενεί υπολείμματα
και χαυλιόδοντες από ρινόκερους και μαμούθ, τα οποία βρέθηκαν κατά
την εξόρυξη λιγνίτη στα ορυχεία της ΔΕΗ. Συνεχίζουμε για το Γεωπάρκο
στο Μικρόβαλτο, όπου θα θαυμάσουμε το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο
γεωλογικό φαινόμενο των Μπουχαριών και των Νοχταριών που θυμίζουν
έντονα Καππαδοκία. Αργότερα θα βρεθούμε στην Λάρισα, όπου χρόνος
για φαγητό στα εκλεκτά τσιπουράδικα στον λόφο του Αγίου Αχιλλείου, στο
φρούριο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Apsis Hotel

Αναχ.: 19 Οκτ. 4 µέρες Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές

με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •
Τιµή κατ’άτοµο µε
πούλµαν µε ηµιδιατροφή Διαμονή στο APSIS HOTEL 3* sup στο
Εμπόριο Εορδαίας • Μπουφέ πρωινό και
∆ίκλινο Standard
185
δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) •
∆ίκλινο Deluxe
199
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
∆ίκλινο Suite 70µ2 215
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός /
3ο άτοµο
165
Συνοδός • Φ.Π.Α.
Μονόκλινο Standard 265

Περιορισµένος
αριθµός
θέσεων

ΤΖΟύΜΕρΚΑ

Πράμάντά - ΚάτάρράΚτης - ςυρράΚο - Ι.μ.ΚηΠΙνάς
Κάλάρρυτες - άγνάντά - μελΙςςουργοΙ

στα πέτρινα στολίδια των

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη
ομορφιά της τζουμερκιώτικης προίκας!
Ελάτε να γνωρίσουμε και να περιηγηθούμε στις ομορφιές
των Τζουμέρκων, με την κορυφή των αισθήσεων να αρχίζει
από το ελατόδασος του οικισμού Τσόπελα στο υπέροχο
(2011) AnAvASIS MOunTAIn RESORT 4* στα πράμαντα!

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, μέσω της Γέφυρας του
Ρίο και της Άρτας, για τα Τζουμέρκα. Επίσκεψη στο θρυλικό
γεφύρι και ανάβαση μέσω Πλάκας και Αγνάντων μέχρι τον
οικισμό Τσόπελα στα Πράμαντα Ιωαννίνων. Τακτοποίηση
στο πολυτελών προδιαγραφών (2011) ξενοδοχείο ANAvASIS
MOUNTAIN RESORT 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας
Πράμαντα - Μελισσουργοί - Αγ.Παρασκευή
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις
μας θαυμάζοντας τους επιβλητικούς δίδυμους καταρράκτες
στο πανέμορφο ομώνυμο χωριό. Χρόνος για καφέ και βόλτα
στο κεφαλοχώρι των Αγνάντων και στη συνέχεια επίσκεψη
στο καταπληκτικό σπήλαιο της Ανεμότρυπας (έξοδα
ατομικά). Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα και αργότερα
επίσκεψη στην αετοφωλιά των Τζουμέρκων, τους γραφικούς
Μελισσουργούς, για καφεδάκι, περίπατο, τοπικό τσίπουρο.
Αργότερα προσκύνημα στο θρυλικό μοναστήρι της Αγίας
Παρασκευής, τον χώρο προετοιμασίας για την απελευθέρωση
των Ιωαννίνων. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα. Η μέρα μας αρχίζει με
προσκύνημα στο πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της Ηπείρου,
αυτό της Παναγίας της Κηπίνας (1212 μΧ). Συνεχίζουμε για
τους Καλαρρύτες, χωριό απερίγραπτης ομορφιάς και τόπο
καταγωγής του ιδιοκτήτη του διάσημου οίκου BVLGARI. Θα
δούμε τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το
ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο Γκολφινοπούλου καθώς και
το μουσείο αργυροχρυσοχοΐας. Αργότερα θα γνωρίσουμε
το Συρράκο με την καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα
ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί εφικτό θα δούμε
το λαογραφικό μουσείο στο πατρικό του ποιητή Κώστα
ΤΖΟΥΧρόνος
ΜΕγια
ΡΚΑ
- περίπατο.
ANAVAS
SI Sστις
Κρυστάλλη.
γεύμα και
Επιστροφή
ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αναχωρούμε από τα
Πράμαντα για επίσκεψη στο χωριό Ελληνικό το οποίο
κοσμείται με έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου
Παπαγιάννη. Επίσκεψη στο μουσείο με τα υπέροχα γλυπτά
(έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Χρόνος για
καφεδάκι και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.
Άφιξη το βράδυ.

Αναχ.: 11 Οκτ. & 8 Νοε. Περιλαμβάνονται:• Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
4 µέρες
Τιµή κατ’άτοµο µε
πούλµαν µε ηµιδιατροφή
∆ίκλινο
∆ίκλινο Suite
3ο άτοµο
Μονόκλινο

249
295
198
299

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

• Διαμονή στο πολυτελών προδιαγραφών
ANAvASIS MOUNTAIN RESORT 4* στα
Πράμαντα Ιωαννίνων • Πρωινό με τοπικά
προϊόντα και δείπνο σερβιριστό καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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28η µε το Ι.Χ. σας
AIOLIDES 3* SUP
…. στην καρδιά της λίµνης Πλαστήρα σε υψόµετρο 800 µέτρων
Οι παραδοσιακά πετρόχτιστες Αιολίδες σας υποδέχονται στο
κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας. Ο ρομαντισμός συντροφεύει
τα δωμάτια στις Αιολίδες με την πέτρα και το ξύλο να κυριαρχούν
σε όλους τους χώρους και θέα τη λίμνη Πλαστήρα και τα βουνά
των Αγράφων.

Επιπλέον περιλαμβανόμενα: • Γλυκό καλωσορίσματος στο
δωμάτιο • Δωρεάν τα πρώτα ξύλα (7 κιλά) σε κάθε δωμάτιο για
το τζάκι στο σύνολο της διαμονής • Διασκέδαση με ζωντανή
μουσική το βράδυ του Σαββάτου 27/10 • Έκπτωση 10% στις
δράσεις του ξενοδοχείου (περίπατος σε μονοπάτι, πωλητήριο
δώρων & αναμνηστικών).

THERMAE SYLLA SPA 5* LUX

ΑΙ∆ΗΨΟΣ

AIOLIDES

3* SUP ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε µπουφέ πρωινό και ένα γεύµα ή δείπνο καθηµερινά
(σερβιριζόµενο), για το 3ήµερο της 28ης Οκτωβρίου.
26 - 28 Οκτωβρίου
3 µέρες/ 2 νύχτες
∆ίκλινο Comfort
113
∆ίκλινο Superior
128
3ο άτοµο
50
3ο άτοµο ως 8 ετ
∆ωρεάν
Studio *
330
* Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.

DOMOTEL NEVE MOUNTAIN RESORT 4* SUP

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ)
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδροµές) µε Πρωινό

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε πρωινό µπουφέ
25 ή 26 - 28 Οκτωβρίου
3 µέρες/ 2 νύχτες 4 µέρες/ 3 νύχτες
∆ίκλινο Standard
169
235
∆ίκλινο Executive
189
265
∆ίκλινο Superior SV
210
295
∆ίκλινο Deluxe SV
220
310
3ο άτοµο
135
185
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
Μονόκλινο Standard
295
410
Μονόκλινο Superior SV
370
520
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή (μεσημεριανό γεύμα) το άτομο ανά γεύμα:
Ενήλικες € 25, Παιδιά ως 5 ετ Δωρεάν, Παιδιά 6-12 ετ € 12.

Περιλαμβάνονται: • Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας με 100% ιαματικό νερό και της
εξωτερικής πισίνας με 50% ιαματικό νερό και 50% νερό θαλάσσης • Συμμετοχή σε ομαδικό
πρόγραμμα Aqua Gym • Δωρεάν χρήση πλήρως εξοπλισμένου γυμναστηρίου.

PORTARIA HOTEL & SPA 4*

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

25 ή 26 - 28 Οκτωβρίου

3 µέρες/ 2 νύχτες

4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Classic MV
139
186
∆ίκλινο Panoramic SSV
149
199
∆ίκλινο Superior MV
159
213
∆ίκλινο Suite MV
215
289
3ο άτοµο
56
76
3ο άτοµο 3 ως 11 ετών
34
46
4ο άτ 3 ως 11 ετ. σε Suite
34
46
Μονόκλινο Classic MV
234
315
4ο άτομο χωράει μόνο σε Suite και χρεώνεται αναλόγως ηλικίας όπως και το 3ο άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό σε μπουφέ • Χρήση της Υδροτονικής
Πισίνας για υδροθεραπεία και γυμναστηρίου στο Spa • Χρήση του Wifi στα δωμάτια και στους
κοινόχρηστους χώρους.

STENI HOTEL 2*

ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδροµές) µε Πρωϊνό
26 - 28 Οκτωβρίου
3 µέρες/ 2 νύχτες
∆ίκλινο
59
3ο άτοµο
20
3ο άτοµο ως 4 ετών
∆ωρεάν
Μονόκλινο
89
Το Hotel Steni στις πλαγιές του όρους Δίρφυ, πάνω από την Στενή Ευβοίας σ΄ένα
καταπράσινο περιβάλλον με πολλά τρεχούμενα νερά, με την δροσιά το καλοκαίρι
και τη ζεστή ατμόσφαιρα από ξύλο πέτρα και τζάκι τον χειμώνα. Απέχει 29χλμ.
από την Χαλκίδα και 107χλμ. από την Αθήνα. Διαθέτει 36 ευήλια δωμάτια, με
κύριο χαρακτηριστικό το ξύλο και την πανοραμική θέα το χωριό Στενή. Όλα είναι
εξοπλισμένα με ντους, μεγάλη ντουλάπα, κλιματισμό, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο,
τηλεόραση, Wi-Fi, μεγάλα παράθυρα, βεράντες.
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3 µέρες/ 2 νύχτες

4 µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Standard

25 ή 26 - 28 Οκτωβρίου

105

145

∆ίκλινο Superior

132

178

3ο άτοµο

75

112

3ο άτοµο ως 6 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

3ο άτοµο 7 ως 16 ετών

45

65

Μονόκλινο Standard

185

252

Μονόκλινο Superior

220

303

Επιβάρυνση ημιδιατροφής κατ'άτομο : Μενού 3 πιάτων χωρίς ποτά € 15,00.
Περιλαμβάνονται: Ελεύθερη είσοδο στο Spa & fitness Centre το γυμναστήριο,
δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, sauna, hamam, jacuzi,
θερμαινόμενο ποδόλουτρο, καθώς και τη χρήση του εξοπλισμένου γυμναστηρίου.
Ασύρματη σύνδεση στο internet και Οικολογικό τζάκι στα δωμάτια.

LAGOU RAHI COUNTRY HOTEL 3*

ΛΑΥΚΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδροµές) µε Πρωινό

25 ή 26 - 28 Οκτωβρίου

3 µέρες/ 2 νύχτες

4 µέρες/ 3 νύχτες

79

107

∆ίκλινο
3ο / 4ο άτοµο

40

60

3o / 4ο άτ. ως 5 ετών

∆ωρεάν

∆ωρεάν

3ο / 4ο άτ. 6 ως 12 ετ.

20

30

Μονόκλινο

118

156

Σας καλωσορίζουμε στο νεόχτιστο ξενοδοχείο εξοχής λαγού ράχη country Hotel που
βρίσκεται στις παρυφές του μεσαιωνικού χωριού Λαύκος στο Νότιο Πήλιο, με θέα στον
Παγασητικό που κόβει την ανάσα. Διαθέτει 20 ευρύχωρα δωμάτια με ψυγείο, τηλεόραση
LCD, δωρεάν Wi-Fi, βεράντα ή μπαλκόνι. Στο εστιατόριο του Azure, θα απολαύσετε τοπική
αλλά και μεσογειακή κουζίνα με λαχανικά από το βιολογικό του περιβόλι. Ακόμα διαθέτει
βιβλιοθήκη, υπαίθριο χώρο στάθμευσης και για το καλοκαίρι πισίνα και γήπεδο τένις.

XENIA PALACE PORTARIA HOTEL 4*

ΠΟΡΤΑΡΙΑ

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδροµές) µε Πρωϊνό
26 - 28 Οκτωβρίου

3 µέρες/ 2 νύχτες

∆ίκλινο Classic *
∆ίκλινο Classic Panoramic View
3o άτοµο 3 έως 12 ετών
Jr ή Family Suite έως 3 άτοµα **
Panoramic Suite έως 3 άτοµα **
Μονόκλινο Classic *
* θέα κήπο ή βουνό ή πισίνα - ** Συνολική τιμή δωματίου.

89
119
20
355
435
159

Περιλαμβάνονται: • Ελληνικό Παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ με προϊόντα τοπικών
παραγωγών • Χρήση του γυμναστηρίου • Χρήση του Wifi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους
χώρους • Parking (υπαίθριο) στον χώρο του ξενοδοχείου.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

EUPHORIA RETREAT 5* DELUXE
A HOLISTIC WELLBEING DESTINATION SPA

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑ

ADULTS
ONLY 14+

Στους πρόποδες του Ταϋγέτου, μέσα σε απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο, με θέα στον αρχαιολογικό χώρο και λίγα μέτρα από την πλατεία του Μυστρά, δημιουργήθηκε τον ιούλιο του 2018 το πρώτο ξενοδοχείο της
χώρας μας, αφιερωμένο στην θεραπευτική ολιστική ευζωία μέσω εξειδικευμένων θεραπειών Spa. Έχοντας εντρυφήσει στις φιλοσοφίες και τις τεχνικές της αρχαίας Ελλάδος και της Κίνας, τις έχει συνδυάσει και έχει
δημιουργήσει ένα μεγάλο “μενού” ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων και θεραπειών με πολλές εξειδικευμένες στοχεύσεις όπως η αποτοξίνωση, το destress, το αδυνάτισμα κ.α. υπό την καθοδήγηση ειδικών
και με τη βοήθεια υπερσύγχρονων οργάνων και εξετάσεων όπου χρειάζεται.
μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν wi-fi στον χώρο της υποδοχής, χώρο
δίΑμΟνη: Αποτελείται από 45 δωμάτια και σουίτες, 6 εκ των ή βεράντα.
οποίων βρίσκονται στο αναγεννημένο αρχοντικό (19ου αι) του υΠηρΕσίΕσ - ΕΓκΑτΑστΑσΕίσ: Ο επισκέπτης του Euphoria στάθμευσης εξωτερικό και εσωτερικό, πανέμορφους κήπους.
συγκροτήματος. Όλα είναι υπέροχα διακοσμημένα με στοιχεία θα διαπιστώσει παντού την προσοχή στη λεπτομέρεια και Σχεδόν σε καθημερινή βάση υπάρχουν τμήματα ευζωίας όπως
που παραπέμπουν στο βυζάντιο, υπερπολυτελή υφάσματα την διακριτική πολυτέλεια με επιρροές από την τοπική και διαλογισμού, Yoga, διαλέξεις, αλλά και δραστηριότητες όπως
αλλά και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως βιοκλιματισμό, τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Θα εκπλαγεί από το απίστευτο πεζοπορία, εκγύμνασης, mat pilates, trx, Qi Gong κ.α.
υποδαπέδια θέρμανση, Smart Full HD επίπεδη δορυφορική κέντρο ευεξίας/Spa που εκτείνεται σε τρείς ορόφους, με πλήθος
τηλεόραση, DVD & ηχοσύστημα, mini bar, θυρίδα δωματίου, δωματίων θεραπειών, ατμόλουτρο, χαμάμ, φινλανδική σάουνα, δωρεάν χρήση Spa: Σε όλους τους διαμένοντες (άνω των 16
διευκολύνσεις παρασκευής καφέ, τσαγιού και άλλων ροφημάτων Jacuzzi, Tepidarium, ντους εμπειριών, Cold Ice Mist, γυμναστήριο ετών) παρέχεται δωρεάν η χρήση της εσωτερικής/εξωτερικής
από βότανα, στεγνωτήρα μαλλιών, φυτικά καλλυντικά μπάνιου κ.α. Το σημείο αναφοράς του όμως είναι η σφαιρική εσωτερική πισίνας, του relaxarea, του Waterwell (Kneipp Therapy), του
Euphoria, μπουρνούζια & παντοφλάκια δωματίου, σίδερο με θερμαινόμενη πισίνα που προεκτείνεται και σε υπαίθριο τμήμα! Tepidarium, της Λακωνικής - Φινλανδικής σάουνας, των ντους
σιδερώστρα δυνατότητα επιλογής μαξιλαριού, χαλάκι Yoga, Πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους χώρους του Spa επιτρέπεται εμπειριών, του herbal χαμάμ, της κρυοπισίνας, του Cold Ice Mist
καθημερινά διπλό καθαρισμό δωματίου, δωρεάν wifi, μπαλκόνι σε άτομα άνω των 16 ετών. Φυσικά διαθέτει πανέμορφα καθιστικά, και του γυμναστηρίου.

Τιµή δωµατίου τη βραδιά µε πρωινό
NON REFUNDABLE
1/10-31/10
1/11-21/12
Με πρωινό + 1 θεραπεία
∆ίκλινο Classic
382
346
∆ίκλινο Superior
508
463
∆ίκλινο Executive
605
544
Μονόκλινο Classic
302
275
Με πρωινό µόνο
∆ίκλινο Jr.Suite
550
497
∆ίκλινο Executive Jr.Suite
632
550
∆ίκλινο Heritage Leoncini
675
587
Μονόκλινο Jr.Suite
436
392
3ο άτοµο άνω των 14 ετών
108
108
EUPHORIA RETREAT 5* DELUXE

1/10-31/10

365
487
570
290

610
698
750
485
120

550
610
650
435
120

VOLOS PALACE 4*

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της
πόλης του Βόλου. Προσφέρει εκλεκτή κουζίνα
και καλαίσθητα δωμάτια και μπαλκόνι με θέα
τη θάλασσα ή την πόλη. Διαθέτει επίσης
κέντρο ευεξίας.
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές) µε ηµιδιατροφή

Το volos Palace Hotel ατενίζει τα νερά του
Παγασητικού, με εμπνευσμένη νεοκλασική
αρχιτεκτονική και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις
αποτελώντας την ιδανική επιλογή για κάθε
επισκέπτη. Στις εγκαταστάσεις υπάρχει δωρεάν
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. Στα ευρύχωρα
και καλαίσθητα δωμάτια του κυριαρχούν τα
ραφιναρισμένα ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές πινελιές
χρωμάτων, οι βελούδινες υφές και τα πολυτελή
μπάνια με τις μαρμάρινες επενδύσεις. Το ξενοδοχείο
προσφέρει διαμονή 72 δωματίων και σουιτών.

3 µέρες / 4 µέρες /
2 νύχτες 3 νύχτες
∆ίκλινο θέα πόλη
137
197
∆ίκλινο θέα θάλασσα
150
218
3ο άτοµο
105
150
3ο άτοµο ως 6 ετών
∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 7 ως 12 ετών
60
85
Μονόκλινο θέα πόλη
195
280
Παροχές Xenia volos χωρίς χρέωση:
• Wi-fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους •
Xρήση του Elxis Spa & Fitness Centre όπου μπορείτε να
χαλαρώσετε στην υδροτονική πισίνα, την σάουνα και το
χαμάμ ή να χρησιμοποιήσετε το υπερσύγχρονα εξοπλισμένο
γυμναστήριο • Late check out την ημέρα της αναχώρησης
(κατόπιν διαθεσιμότητας) • Yπαίθριο χώρο Parking

Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ.
(χωρίς µεταφορές/εκδροµές) µε ηµιδιατροφή
3 µέρες / 4 µέρες /
2 νύχτες
3 νύχτες
∆ίκλινο θέα πόλη
119
169
∆ίκλινο µερική θέα θάλ.
129
185
3ο άτοµο *
70
105
3ο άτοµο ως 10 ετών **
∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο θέα πόλη
190
270
Μονόκλινο µερική θέα θάλ.
215
305
* 3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι.-** 3ο άτομο σε πτυσσόμενη κλίνη.
VOLOS PALACE 4*

1/11-21/12

398
535
635
315

XENIA VOLOS 5*

DOMOTEL XENIA VOLOS 5*

1 νύχτα

NON REFUNDABLE: Τιμές για κρατήσεις με προπληρωμή χωρίς
δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης. - Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 50
το άτομο ανά γεύμα ή δείπνο. - Ελάχιστη διαμονή : Σαββατοκύριακα
2 νύχτες.
με πρωϊνό + 1 θεραπεία: Μία θεραπεία 50’ ανά δωμάτιο ανά
ημέρα της επιλογής σας από τις ακόλουθες: • Signature Muscle
& Structure Intense Massage • Signature Euphoria Light & Relax
Aroma Massage • Sensorial Scrub Ritual.

ALKYON RESORT HOTEL & SPA 5*

ΒΡΑΧΑΤΙ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα Alkyon Resort Hotel & Spa, αποτελούμενο από 12 κτίρια
με 139 δωμάτια και 26 υπερπολυτελείς σουίτες, παρέχει στον επισκέπτη δυνατότητα επιλογής από
διαφορετικούς τύπους δωματίων με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. προσφέρει αίσθηση χαλάρωσης
και απόλυτης ηρεμίας, διασφαλίζοντας μια άνετη και υψηλού επιπέδου διαμονή.
Τιµή κατ’άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή
(πρωϊνό µπουφέ και δείπνο µενού 3 πιάτων) καθηµερινά.
Τιµές για όλη την περίοδο
2 µέρες/ 1 νύχτα
3 µέρες/ 2 νύχτες
1/10 - 20/12
∆ίκλινο Standard
54
108
∆ίκλινο Superior
64
128
∆ίκλινο Jr.Suite
89
178
3ο άτ. Standard / Superior
38
76
3ο άτοµο Jr.Suite
63
125
3ο άτοµο ως 12 ετών
∆ωρεάν
∆ωρεάν
4ο άτ. 4-12 ετ. Superior
32
65
Μονόκλινο Standard
90
178
Μεζονέτα *
170
335
* H τιμή της μεζονέτας είναι συνολική για όλο το κατάλυμα μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Περιλαμβάνονται: • Δωρεάν wi-fi, χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου.
• Για τους διαμένοντες σε Junior Suites επιπλέον δωρεάν χρήση σάουνας, χαμάμ, τζακούζι.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ

∆ΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ

εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
στον “ομφαλό” της Γής!
Αναχώρηση: 29 σεπτεμβρίου
Σε αυτή τη σύντομη επίσκεψη στους δελφούς, διαλεγμένους
από θεούς και ανθρώπους για Κέντρο του Αρχαίου
Κόσμου, («ομφαλός» της γης), όπου λειτουργούσε το
φημισμένο δελφικό ιερό και το πιο διάσημο μαντείο, θα
έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε το σημαντικό ρόλο
του Απολλώνειου μαντείου σε πολιτικό, θρησκευτικό και
κοινωνικό επίπεδο. θα εκτιμήσουμε τη συμβολή του στην
εξημέρωση των ηθών με την εισαγωγή της κάθαρσης και της
δικαιοσύνης και στην επιβολή ηθικής τάξης και αρμονίας
στον κόσμο και θα του αναγνωρίσουμε πρωτεύοντα ρόλο
στην ανάπτυξη του πολιτισμού, χωρίς να αγνοήσουμε τον
καθοριστικό ρόλο του στην εξάπλωση του Ελληνισμού με
τον αποικισμό. Και δεν θα παραλείψουμε να αναφερθούμε
στην προσπάθεια των ένθερμων υποστηρικτών Άγγελου
Σικελιανού και Εύας πάλμερ για την αναβίωση της
δελφικής ιδέας, που αποσκοπούσε στη συναδέλφωση
όλης της ανθρωπότητας μέσα από τον ποιητικό λόγο και
το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, στον «ομφαλό» της γης, τους
δελφούς.
Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγμα. Άφιξη στους
Δελφούς με ενδιάμεση στάση για καφέ. Στους Δελφούς θα
επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο (έξοδα
ατομικά) και θα θαυμάσουμε το υποβλητικό φυσικό τοπίο,
ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας, που σχηματίζεται
ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους, τις Φαιδριάδες, με
έντονες αντιθέσεις (υψόμετρο 500-700 μ.).
Μέσα από τα θαυμαστά ευρήματα των ανασκαφών που
εκτίθενται στο Μουσείο (αρχιτεκτονικά γλυπτά, αγάλματα
και έργα μικροτεχνίας, αφιερώματα των πιστών στο
ιερό, μάρτυρες πλούσιας καλλιτεχνικής δράσης), θα
προσπαθήσουμε να αναπλάσουμε με τη φαντασία μας την
αλλοτινή μορφή του Αρχαιολογικού χώρου, διερευνώντας
συγχρόνως την τοπογραφία και τα μνημεία.
Στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα σε ταβέρνα στην Ιτέα. Μετά
το γεύμα, επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στη
Λειβαδιά για καφέ.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε εστιατόριο στην Ιτέα
• Φ.Π.Α.
* σημαντικό! Στην ανωτέρω ημερομηνία, η είσοδος στους
χώρους και το μουσείο είναι δωρεάν!
κόστος κατ’άτοµο: € 39
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ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
Αναχώρηση: 6 Οκτωβρίου
Αναχώρηση ώρα 08.00 από το Σύνταγμα, για το λιμάνι του
Λαυρίου. Επιβίβαση σε καραβάκι για τη Μακρόνησο, τον
άλλοτε τόπο εξορίας Τούρκων αιχμαλώτων πολέμου (1912 1913) και κατόπιν τόπο προσωρινής διαμονής προσφύγων της
Μικρασιατικής καταστροφής.
Περισσότερο γνωστή είναι όμως από τη χρήση της κατά τη
διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου και μετά ως στρατόπεδο
συγκεντρώσεως “εθνικής αναμόρφωσης”. Χιλιάδες άνθρωποι
πέρασαν από εδώ από το 1947, είτε ως πολιτικοί κρατούμενοι
είτε ως λιποτάκτες στρατιώτες είτε επειδή ήταν “ύποπτων
φρονημάτων”. Οι εγκαταστάσεις έκλεισαν οριστικά το 1951-1952.
Στα νεώτερα χρόνια, το νησί χαρακτηρίσθηκε με απόφαση
της τότε Υπουργού Μελίνας Μερκούρη, ως μνημείο της
εποχής του Εμφυλίου Πολέμου και προστατεύεται από κάθε
είδους παρεμβάσεις. Μετά την ξενάγηση μας στον χώρο, θα
επιστρέψουμε στο Λαύριο όπου θα επισκεφθούμε έναν από τους
πιο αρχαίους οικισμούς της Αττικής, το Θορικό.
Εδώ συναντάμε εργαστήρια με πλυντήρια μεταλλεύματος,
στοές εξόρυξης και μεταλλευτικά φρεάτια, πύργους για την
αποθήκευση και τη φύλαξη των μεταλλευμάτων, μάρτυρες
έντονης δραστηριότητας στην εξόρυξη μεταλλευμάτων, κυρίως
αργύρου και μολύβδου, μιας δραστηριότητας που συνεχίσθηκε
για πολλούς αιώνες.
Επίσκεψη στο θέατρό του και ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Αργότερα, γνωριμία με τις νεώτερες εγκαταστάσεις της Γαλλικής
Εταιρείας Σερπιέρη, σημερινό “Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο
Λαυρίου”. Επιστροφή στην Αθήνα το απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές από/προς Αθήνα/Λαύριο
με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο για το καραβάκι
προς και από Μακρόνησο / Λαύριο.
• Το εισιτήριο εισόδου
στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο Λαύριο
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• ΦΠΑ

κόστος κατ’ άτοµο: € 59

ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΓΕΑ &
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Η υποδοχή της Αγίας Ζώνης από την ιερά Μονή
βατοπεδίου θα πραγματοποιηθεί στις 20 Οκτωβρίου 2018
στις 6 μ.μ. στην πλατεία Αγίου βασιλείου Τρίπολης και εν
συνεχεία με λιτανευτική πομπή θα μεταφερθεί στον ιερό
ναό νεομάρτυρα παύλου, όπου και θα παραμείνει έως
την Τρίτη 23 Οκτωβρίου.

μοναδική αναχώρηση: 21 Οκτωβρίου
Αναχώρηση 08.00 από Σύνταγμα, για Αρχαία Τεγέα, με ενδιάμεση
στάση στον Ισθμό. Η αρχαία Τεγέα ήταν -μαζί με την Μαντίνειαη σημαντικότερη πόλη της Αρκαδίας πριν από την ίδρυση της
Μεγαλόπολης. Είχε σημαντική αγορά, μαρμάρινο θέατρο και στάδιο,
όπου γίνονταν οι τοπικοί αγώνες Αλέαια. Καταστράφηκε τον 4ο αι. μ.Χ.
από τους Γότθους και στα ερείπια της κτίσθηκε η Βυζαντινή πόλη Νίκλι.
Στο χωριό Αλέα θα επισκεφθούμε το πρόσφατα ανακαινισμένο και
βραβευμένο το 2016 από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Αρχαιολογικό
Μουσείο με μοναδικά εκθέματα και εντυπωσιακά, διαδραστικά
αφηγηματικά μέσα.
Θα δούμε εξωτερικά τα ερείπια του ναού της Αλέας Αθηνάς του 4ου
αι. π.Χ. και θα συνεχίσουμε στο Αρχαιολογικό Πάρκο της παλαιάς
Επισκοπής Τεγέας, με τα υπολείμματα μεσαιωνικών τειχών και
μωσαϊκά δάπεδα από την παλαιοχριστιανική βασιλική του Θύρσου,
το αρχαίο θέατρο στα θεμέλια του ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
του 1888 μ.Χ., τα υπολείμματα της Στοάς της Αρχαίας Αγοράς
των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, το Λαογραφικό Μουσείο
Τεγέας που στεγάζεται στο όμορφο πετρόκτιστο κτήριο της παλιάς
Οικοκυρικής Σχολής, δημιουργήματα και τα δύο του δραστήριου
Τεγεατικού Συνδέσμου. Στον χώρο των Πλατάνων, η εντοιχισμένη
επιγραφή στο μεσαιωνικό τείχος θυμίζει την ιστορική απόφαση (22-51934) αφής και μεταφοράς της φλόγας από την Ολυμπία στον εκάστοτε
τόπο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων.
Στη συνέχεια θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο και θα ακολουθήσει
προσκύνημα της Αγίας Ζώνης από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου,
η οποία θα εκτίθεται στον Ιερό Ναό Νεομάρτυρα Παύλου στην Τρίπολη,
τόπο μαρτυρίου του Αγίου.
Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
• Φ.Π.Α.
κόστος κατ’ άτοµο: € 39

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ &
ΝΑΥΠΛΙΟ
εκδρομή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

Αναχώρηση: 4 νοεμβρίου
Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγμα, με ενδιάμεση στάση στον
Ισθμό, για την Αρχαία Κόρινθο που υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες
πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας. Φημισμένη για τα πλούτη της από
το εμπόριο, καθώς και για τη ζωή με πολυτέλεια και χλιδή, τόσο που
κατά κοινή ομολογία “δεν ήταν εύκολο για τον καθένα να πηγαίνει”
στην πόλη αυτή. Αφού ισοπεδώθηκε το 146 π.Χ. από τους Ρωμαίους,
100 χρόνια αργότερα ιδρύθηκε ως ρωμαϊκή αποικία, που λόγω της
στρατηγικής της θέσης εξελίχθηκε σε κοσμοπολίτικο εμπορικό κέντρο,
με κύρια γλώσσα την ελληνική και το ελληνικό στοιχείο να επικρατεί.
Θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο και θα διακρίνουμε τον
Αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα, τη ρωμαϊκή αγορά με τα καταστήματα
και το “Βήμα του Αποστόλου Παύλου”, καθώς και τις κρήνες Γλαύκη
και Πειρήνη. Θα ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας με περιήγηση στο
πρόσφατα ανακαινισμένο αρχαιολογικό μουσείο, όπου εκτίθενται
ευρήματα της περιοχής από τη νεολιθική εποχή.
Συνεχίζουμε για Επίδαυρο. Θα επισκεφθούμε το Αρχαίο Θέατρο,
φημισμένο για την ακουστική του και θα περιηγηθούμε στον
Αρχαιολογικό χώρο που λατρευόταν ο θεός της υγείας, ο Ασκληπιός.
Θα σταθούμε στο αρχαίο Στάδιο και θα καταλήξουμε στο μουσείο
όπου θα θαυμάσουμε εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι ιερείς
για χειρουργικές επεμβάσεις, αφιερώματα των πιστών στον Θεό,
αγάλματα, αλλά και μεγάλα τμήματα σημαντικών κτηρίων όπως τα
Προπύλαια, τον Ναό του Ασκληπιού, τον Ναό της Αρτέμιδος και τον
Θόλο, που θα μας βοηθήσουν να αναπλάσουμε με τη φαντασία μας
την εικόνα του Ιερού στην εποχή της αίγλης του, τον 4ο π.Χ. αι.
Το μεσημέρι γεύμα σε τοπική ταβέρνα στο Λυγουριό. Συνεχίζουμε για
Ναύπλιο. Ξενάγηση και ελεύθερος χρόνος για περίπατο και καφέ.
Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

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

ΤΑΤΟΪ

ΚΤΗΜΑ
& MONT PARNES

Νέο Αρχαιολογικό ΘΗΒΑΣ
Άσκρη - Λίμνη Μουσών - Οινογευσία

Αναχώρηση: 10 νοεμβρίου

Αναχώρηση: 1 δεκεμβρίου

• Μονοήμερη εκδρομή στο κτήμα Τατοΐου
• Με εκλεκτό γεύμα μπουφέ στο υπέροχο εστιατόριο
“1055” του Mont Parnes!
• Με δωρεάν είσοδο στο καζίνο (για όσους επιθυμούν).

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

Αναχώρηση ώρα 08.30 από Σύνταγμα, μέσω του “δρόμου του
βασιλιά” για Βαρυμπόμπη και Τατόι όπου σε ένα υπέροχο φυσικό
περιβάλλον στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας,
θα επισκεφθούμε τον χώρο του πρώην βασιλικού κτήματος. Θα
περιηγηθούμε (εξωτερικά) στις πολλαπλές κτιριακές εγκαταστάσεις
όπως το θερινό ανάκτορο, τα βοηθητικά κτίρια, το κτίριο των
αξιωματικών της φρουράς, το ξενοδοχείο, τα βουστάσια, το
οινοποιείο, το ιπποστάσιο, το βουτυροκομείο, τα γκαράζ, το βασιλικό
κοιμητήριο.
Ακολουθεί ανάβαση με το τελεφερίκ στο Regency casino Mont
Parnes όπου θα γευματίσουμε με στυλ στο ατμοσφαιρικό “1055 Café
Restaurant” απολαμβάνοντας εκλεκτό μπουφέ και φυσικά την πιο
επιβλητική θέα ολόκληρης της Αττικής, στα 1055 μέτρα υψόμετρο!
Για όσους επιθυμούν, δωρεάν είσοδος στο καζίνο. Επιστροφή το
απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ανάβαση/κατάβαση στο Mont Parnes με το τελεφερίκ
• Εκλεκτό γεύμα μπουφέ στο εστιατόριο του Mont Parnes
• Για όσους επιθυμούν, δωρεάν είσοδος στο καζίνο.
• Φ.Π.Α.
σημείωση:
Για όσους επιθυμούν (21 ετών και άνω) να επισκεφθούν και τον χώρο
παιγνίων του Casino, ταυτότητα ή διαβατήριο είναι απαραίτητα.
Ισχύει ενδυματολογικός κώδικας.

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

σημαντικό!
Στην ανωτέρω ημερομηνία, η είσοδος στους χώρους και τα μουσεία
είναι δωρεάν!
κόστος κατ’άτοµο: € 39

κόστος κατ’άτοµο: € 49

κόστος κατ’άτοµο: € 39
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