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Κάθε γιορτή είναι και μία μοναδική ευκαιρία για να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και την ομορφιά που βρίσκεται παντού γύρω μας.  Κάθε 
έθιμο και μία ξεχωριστή εμπειρία. Από εκείνες που δίνουν χρώμα και νόημα στη ζωή. Κάθε μήνας και ένα, τουλάχιστον, ραντεβού με 
την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου μας.  Κυρίες και κύριοι, ας ζήσουμε μαζί και το 2019. 
Κρατείστε τις ημερομηνίες που προσφέρονται για ένα χορταστικό διάλειμμα από την καθημερινότητα και εμπιστευθείτε τους ανθρώπους 
της Manessis.
Γιατί, όποιος σχεδιάζει κερδίζει. Ανοίξτε το ημερολόγιο, το 2019 προβλέπεται συναρπαστικό.  Και αυτή τη φορά, μπορείτε να είστε εκεί 
που έχετε ονειρευτεί.
 • Οι απόκριες επιστρέφουν στον «μήνα» τους. Η δεύτερη Κυριακή της Τυρινής με την Καθαρά Δευτέρα, είναι 10 και 11 Μαρτίου και  
   δημιουργούν ένα ιδανικό τριήμερο για την έναρξη της νέας περιόδου εξορμήσεων.
 • Το επόμενο «ραντεβού» δεν αργεί. Η 25η Μαρτίου πέφτει Δευτέρα. Αν έχετε και την Παρασκευή το ταξίδι μπορεί να… απογειωθεί. 
 • Βιώστε τη μυσταγωγία της Ανάστασης και το Άγιο Πάσχα στις 28 Απριλίου, με την ευχή το φόντο να είναι καλοκαιρινό! 
   Σαν την ιερή ημέρα της Λαμπρής. 

Ελάτε μαζί μας να γνωρίσετε τα μυστικά των Αποκριών. 
Το έθιμο των Φανών στην Κοζάνη. Γλέντι και χορός γύρω από φωτιές που ανάβουν στις γειτονιές της πόλης, υπό τους ήχους πνευστών 
και χάλκινων. Τις «Μπουμπούνες» της Καστοριάς. Μια παράδοση αιώνων στο μοναδικό σκηνικό της μεσαιωνικής πλατείας Ντολτσό και 
της γειτονιάς του Απόζαρι. Τη Τζαμάλα στα Ιωάννινα με καλό κρασί και άφθονη ζεστή φασολάδα.
Το φημισμένο Καρναβάλι Κροκέων, τα Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι, το Καρναβαλικό Κομιτάτο της Πρέβεζας, το Μπουρανί 
στον Τύρναβο, παρακολουθήστε τα έθιμα και τις γιορτές της Ξάνθης και, φυσικά, το κορυφαίο Καρναβάλι της Πάτρας.
Απολαύστε της νοστιμιές της Καθαράς Δευτέρας με τον τρόπο που μόνο η Manessis φροντίζει να προσφέρει στους πελάτες της.  Σχεδιάστε 
μαζί μας το τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Δεκάδες επιλογές σε μία χώρα όπου η κάθε της γωνιά έχει τη δική της ομορφιά. Δείτε και τα 
πρώτα 9 ξενοδοχεία μας για το Πάσχα, με early booking discount, σε κορυφαίους προορισμούς. Γιατί, όποιος σχεδιάζει κερδίζει. 

Ζήστε το ξακουστό Ρουμελιώτικο Πάσχα με «έδρα» τους Δελφούς. Ταξιδέψτε κοντά ή μακριά, οργανωμένα ή με το ιδιωτικό σας 
αυτοκίνητο.  Πάρτε θέση για να δείτε και να… ακούσετε τους Μπότηδες στην Κέρκυρα. Η μοναδική φύση των  Επτανήσων σας περιμένει. 
Ελάτε σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Το Πάσχα στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και τα 
Δωδεκάνησα. Με φαγητό, μουσική και χορό. Τα πάντα σχεδιασμένα από εμάς!

Και …μείνετε συντονισμένοι. Νέα πακέτα εκδρομών θα ανεβαίνουν σταδιακά στο manessistravel.gr, ώστε να… σας βάζουν ιδέες. Όλα 
μαζί θα τα βρείτε στο Ανοιξιάτικο έντυπο που θα ακολουθήσει.

Πολλές ευχές, για τον καθένα ξεχωριστά
Και ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας.

Editorial

ΕλλΑδΑ, 
 η χώρα των 

τεσσάρων εποχών…
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

περίπτωση τυχόν αλλαγής, μέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου του υπουργείου οικονομικών,του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.

Μοναδικές Βαςιλοπιτές Manessis!
Κορινθία - ΑLKYON Hotel & Spa Resort 5* Lux 4
Μονεμβασιά - MYSTRAS GRAND Palace Resort & Spa 5* Lux 4-5
Καστοριά - LIMNEON RESORT Hotel & Spa 5* Deluxe 5

ΘέΜατικές έκδΡοΜές ΦέΒΡοΥαΡιοΥ - ΜaΡτιοΥ
Λίμνη Πλαστήρα 6
Εμπόριο Εορδαίας & Βάλια Κάλντα ΝΕΟ 6

πολιτιςτικές ΜονοΗΜέΡές
Μυκήνες - Τίρυνθα - Ασίνη - Ναύπλιο 7
Ελευσίνια Μυστήρια 7
Πύργος Βασιλίσσης - Άγιος Κυπριανός ΝΕΟ 7

ΞένοδοΧέια αποκΡιές & 25Η ΜαΡτιοΥ
Afkos Grammos 4* - Νεστόριο  ** 20
Aiges Melathron 4* - Βέροια  21
Aiolides Hotel 3* - Λίμνη Πλαστήρα ** 30
Airotel Achaia Beach 4* - Καστελόκαμπος Πατρών 12 
Akti Taygetos 4* - Καλαμάτα (M.Μαντινεία) 29 & 34
Alkyon Resort 5* - Βραχάτι Κορινθίας ** 31
Amalia Hotel Delphi 4*- Δελφοί 8 & 32
Amalia Meteora 4* - Καλαμπάκα 22 & 37
Amalia Nauplia 4* - Ναύπλιο (Νέα Τίρυνθα) 32
Arty Grand 5* - Αρχαία Ολυμπία 28
Avaris 5* - Καρπενήσι ** 31
Belle Helene 3* - Γύθειο (Βαθύ) 26
Country Club 2* - Ευρυτανία (Μικρό Χωριό) 20 & 37
Du Lac Hotel 5* - Ιωάννινα 15 & 39
Elite City Resort 4*- Καλαμάτα 9 & 34
Epirus Palace 5* - Ιωάννινα  15 & 39
Euphoria Retreat 5* - Μυστράς ** 30
Grecotel Egnatia 4* - Αλεξανδρούπολη 17
Grecotel Larissa Imperial 5* - Λάρισα 24
Horizon Blu 5* - Καλαμάτα 29
Hydrama Grand 5* - Δράμα 16 & 38
Ikos Oceania 5* - Χαλκιδική (Ν.Μουδανιά) 40
Ionian Blue 5* - Λευκάδα 27 & 36
Kaimak Inn 4* - Καϊμακτσαλάν ** 31
Kalavrita Canyon 4* - Καλάβρυτα 30 
Kinetta Beach Resort 4*- Κινέττα 10 & 33
King Saron Hotel 4* - Καλαμάκι Κορινθίας 11
Kymi Palace 4* - Κύμη Ευβοίας 25 & 42

Lagou Raxi 3* - Πήλιο (Λαύκος) ** 30
Limneon Resort 5* - Καστοριά  ** 19
Margarona Toyal 3* - Πρέβεζα 24
Mediterranean Palace 5* - Θεσσαλονίκη 19
Mediterranean Village 5* - Πιερία  ** 21
Mystras Grand 5* - Μυστράς ** 30
Negroponte Resort 5* - Ερέτρια ** 31
Portaria Hotel & Spa 4* - Πήλιο (Πορταριά) ** 31
Porto Rio Hotel 4* - Ρίο Πατρών 12 & 36
Ramada Plaza Thraki 5* - Αλεξανδρούπολη 17
Rex 4* - Καλαμάτα 29 & 34
The Met 5* - Θεσσαλονίκη 19
The Westin Resort Costa Navarino 5* deluxe 27 & 32
Thermae Sylla Spa 5* - Αιδηψός ** 31
Thessalikon Grand 5* - Καρδίτσα 22
Volos Palace 4* - Βόλος 23 & 41
Xenia Volos Domotel 5* - Βόλος 23
Z Palace 5* - Ξάνθη 16

έκδΡοΜές αποκΡeΩ
Αγέρωχη Μάνη *** 29
Αδριανούπολη ...η µεγαλοπρεπής! & Δαρδανέλια  *** 18
Αλπική Ευρυτανία & Βλάχικος Γάµος στη Θήβα!  20
Αρκαδία - Καρναβάλι Αρτεµισίου (Κακουρέϊκο)  *** 28
Βόλος - τραινάκι Πηλίου 23
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια  14
Δελφοί - Παρνασσός & Αλευρομουτζουρώματα  8
Διπλό Καρναβάλι! Κοζανίτικο & Μπουρανί στον Τύρναβο! 24
Ζακυνθινό Καρναβάλι µε άρωµα Βενετίας!!!  26
Θεσσαλονίκη - Καϊµακτσαλάν  19
Θράκη - Αδριανούπολη  17
Καλαμάτα - Καρναβάλι Μεσσήνης   9
Καρναβάλι Κροκεών Γύθειο & Μυσταγωγική Μονεµβασιά!  26
Καρναβάλι Κύμης & 
Βλάχικος Γάµος στη Θήβα!  ΝΕΟ 25
Καρναβάλι Ξάνθης  16
Καστοριά & Μπουμπούνες *** 19
Κορινθιακή Ελβετία - Αναπλιώτικο Καρναβάλι 11
Λευκάδα …της καρδιάς σας!!!  27
Λουτρά Πόζαρ - Καρναβάλι Νάουσας 21
Μεσσηνιακή Ραψωδία & Καρναβάλι Μεσσήνης 29
Μετέωρα - Λίµνη Πλαστήρα 22
Μπάνσκο - Ρίλα - Σόφια  *** 18

Νεστόριο - Καστοριά - Πρέσπες *** 20 
Όλυµπος - Καταρράκτες Έδεσσας, Καρναβάλι Κοζάνης!  *** 21
Πατρινό Καρναβάλι - Ολυµπία & Δρυόδασος Φολόης 28
Πατρινό Καρναβάλι για Πάντα!!! 12
Πύλος - COSTA NAVARINO & Καρναβάλι Μεσσήνης 27
Σκυριανή Αποκριά 25
τα αυθεντικά Ζαγοροχώρια  *** 14
τα χρώµατα της... λίµνης Πλαστήρα 22
Το Καρναβαλικό Κοµιτάτο της Πρέβεζας 24
Ύδραµα & Καρναβάλι Ξάνθης  16

έκδΡοΜές 25Ης ΜαΡτιοΥ
Αλπική Ευρυτανία 37
Αναπαράσταση απελευθέρωσης της Καλαµάτας 
Η ορκωµοσία των ”Καπεταναίων” 34
Ανοιξιάτικη Αχαΐα και οδοντωτός   36
Ανοιξιάτικη πανδαισία στο σαγηνευτικό Ναύπλιο 32
Αργυρόκαστρο - Μπεράτι 40
Βόλος - Μαγευτικό Πήλιο 41
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Πάπιγκο 39
Δελφοί...ταξίδι στον οµφαλό της Γής !!  32
Εμποριό Εορδαίας & Βάλια Κάλντα 38
Θησαυροί της Αιτωλικής Γής 42
Κύμη η άγνωστη σαγηνευτική 42
Λευκάδα  …της καρδιάς σας!!! 36
Μετέωρα & τα χρώµατα της λίµνης Πλαστήρα 37
Πύλος - COSTA NAVARINO 33
Τζουμέρκα  τα πέτρινα στολίδια  40
Υδράμα & δρόµοι του κρασιού 38
Χαλκιδική Infinite Ultra All Inclusive 41

παςΧαλινα eaRLY BOOKinGs
Aldemar Olympian Village 5* Lux - Σκαφιδιά Ηλείας 43
Amalia Nauplia 4* sup - Ναύπλιο (Νέα Τίρυνθα) 45
Atlantica Eleon Grand Resort & Spa 5* Deluxe Ζάκυνθος 45
Barcelo Hydra Beach 5* Deluxe - Αργολίδα 44
Elivi Skiathos Hotel Villas & Spa 5* Deluxe - Σκιάθος ΝΕΟ 45
Epirus Palace 5* Deluxe - Ιωάννινα 44
Ikos Dassia 5* Deluxe - Κέρκυρα ΝΕΟ 45
Ikos Olivia 5* Deluxe - Χαλκιδική 44
Sivota Diamond Spa & Resort 5* - Σύβοτα 44

** Στην ίδια σελίδα θα βρείτε τις τιμές του και για την 25η Μαρτίου. *** Στην ίδια σελίδα θα βρείτε αναχώρηση και για την 25η Μαρτίου.
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ΑLKYON HOteL & Spa ReSORt 5* Lux MYStRaS GRaNd
paLace ReSORt & Spa 5* LuxΜε εξαιρετικό 3ήμερο, αλλά και ..ρηλαξάτο 2ήμερο πρόγραμμα. Και με δυνατότητα να έλθετε με το ΙΧ σας!

Μια εμπειρία ζωής !!!
Αρτοκλασία και Αγιασμός στο κάστρο της Μονεμβασιάς, 

στον “Ελκόμενο Χριστό”

1η μέρα: Αθήνα - Στυμφαλία - Τρίκαλα Κορινθίας - Alkyon
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για την Ορεινή 
Κορινθία. Αρχίζουμε με τον υδροβιότοπο της Λίμνης Στυμφαλίας, 
μία από τις ομορφότερες του Ελλαδικού χώρου. Διασχίζοντας τον 
παραδοσιακό οικισμό Καστανιά, μέσα στα έλατα και το Μεσινό, 
καταλήγουμε στην αρχαία Φενεό που δικαίως έχει χαρακτηριστεί 
"Κορινθιακή Ελβετία". Εκτός από την ομώνυμη αρχαία πόλη, 
εδώ στο λόφο πλάι της δεσπόζει πάνω από την μαγευτική 
τεχνητή λίμνη “Δόξα” και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου (επίσκεψη) με το κρυφό σχολειό. Θα φωτογραφίσουμε 
το εκπληκτικής ομορφιάς εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που 
καθρεπτίζεται στα γαλήνια νερά της και θα συνεχίσουμε για 
τα Τρίκαλα Κορινθίας. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και 
επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Βλασίου.  Το απόγευμα άφιξη 
στο ξενοδοχείο μας και εγκατάσταση στα πολυτελή του δωμάτια. 
Το βράδυ μπουφέ δείπνο με ποτά.
2η μέρα: Λουτράκι & Casino - Alkyon Spa - Κοπή πίτας με γλέντι!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στο κοντινό Λουτράκι 
για περίπατο και καφεδάκι στη γαλήνια παραλιακή. Για όσους 
επιθυμούν, επίσκεψη στο Casino (21 ετών και άνω, με ταυτότητα 
ή διαβατήριο) για να δοκιμάσουν την τύχη τους! Επιστροφή 
νωρίς το μεσημέρι και γεύμα με ποτά. To απόγευμα απολαύστε 

τα υπέροχα καθιστικά, ένα καφεδάκι ή ένα τσάϊ συνοδευόμενα 
από κέϊκ και γλυκάκια (16-18.00 προσφορά μας) ή βέβαια τις 
περιποιήσεις του υπερσύγχρονου Spa. Το βράδυ θα κόψουμε την 
πίτα μας στην αίθουσα “Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙI” με δώρα, εκλεκτά 
εδέσματα, ζωντανή μουσική, γλέντι τραγούδι και χορό!
3η μέρα: Αρτοκλασία & Αγιασμός στον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου  
Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση 10.00 για αρτοκλασία 
και αγιασμό στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην 
Κόρινθο που είναι ο πολιούχος της. Οικοδομήθηκε το 1934 και 
βασίζεται στον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, 
ενώ θεωρείται ένα από τα υποδείγματα νεώτερης εκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και καταλαμβάνει 
ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Επιστροφή στο Alkyon 
και γεύμα μπουφέ με ποτά. Επιστρέφουμε στην Αθήνα νωρίς το 
απόγευμα.

Συνοπτικό πρόγραμμα 2ήμερης εκδρομής:
1. Αθήνα (αναχώρηση 09.30) - Λουτράκι (Casino) - Alkyon

Κοπή πίτας με γλέντι!
2. Αρτοκλασία & Αγιασμός στον Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου

γεύμα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαιολογικό Σπάρτης & Μουσείο Ελιάς 
Mystras Grand 
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για Σπάρτη με ενδιάμεση στάση. 
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που σχεδιάστηκε και κτίστηκε το 
1874 για το σκοπό αυτό. Φιλοξενεί χιλιάδες ευρήματα από την επαρχία 
Λακεδαίμονος αλλά και από περιοχές του νομού Λακωνίας. Συνεχίζουμε 
για επίσκεψη στο μουσείο Ελιάς και Ελληνικού λαδιού, με εκθέματα και 
μηχανισμούς από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Συνεχίζουμε για 
το νεόκτιστο (2018) MYsTRas GRanD PaLaCe ResORT & sPa 5* Lux 
με την εξαιρετική αρχιτεκτονική και τους πολυτελείς χώρους και δωμάτια. 
Απόγευμα ξεκούρασης για να το απολαύσετε ή για να επισκεφθείτε το 
πλήρως οργανωμένο του Spa. Το βράδυ πλούσιο δείπνο.
2η μέρα: Αρτοκλασία & Αγιασμός στον Ι.Ν. Ελκομένου Χριστού στη 
Μονεμβασιά!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και διαδρομή μέχρι το ρομαντικό κάστρο της 
Μονεμβασιάς. Πεζή θα μεταβούμε στον Βυζαντινό Ναό του “Ελκόμενου 
Χριστού”. Εδώ, σε αυτό το μοναδικά ιδιαίτερο αρχιτεκτόνημα, θα 
ζήσουμε την εμπειρία του Αγιασμού και της αρτοκλασίας μας! Στη 
συνέχεια περίπατος στους αιώνες, στον ανοικτό μουσειακό χώρο για να 
θαυμάσουμε τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική και τις πάμπολλες βυζαντινές 
εκκλησίες μέχρι την κορφή του βράχου. Ακολουθώντας το μονοπάτι 
που διασχίζει την Άνω Πόλη μέσα σε ερείπια κτισμάτων και τειχών, 
βυζαντινά, ενετικά και τούρκικα λείψανα, η αίσθηση είναι μοναδική, η 
ησυχία απόλυτη και η θέα ονειρική. Στην Τάπια του Κρητικού θα κάνουμε 
μια στάση για να παρατηρήσουμε την κάτω Μονεμβασιά και μετά θα 
πάμε δυτικά προς τις κινστέρνες και το τζαμί. Στο ψηλότερο σημείο του 
κάστρου, στην Ακρόπολη, η θέα έχει την τιμητική της. Απολαύστε την 
με την ηρεμία σας και κρατήστε τη στιγμή στα μάτια σας αλλά και με 
υπέροχες φωτογραφίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
χαλάρωση στο Spa. Το βράδυ θα κόψουμε την πίτα μας με πλούσια 
εδέσματα, δώρα, ζωντανή μουσική, γλέντι και χορό ως αργά!

ΒΡΑΧΑΤΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Η  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ  ΠΙΤΑ  ΜΑΣ  ΣΤΟ  ALKYON
• Welcome drink κατα την άφιξη. • Πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ στο "Sky Restaurant". • Γεύμα σε μπουφέ  • Δείπνο σε 
μπουφέ • Πακέτο ποτών κατά την διάρκεια των γευμάτων και των δείπνων (κρασί λευκό ή αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό). 

• Το απόγευμα τις ώρες 16:00-18:00: Καφές: Αρωματικός φίλτρου, Nescafe, Τσάϊ: διάφορες γεύσεις,  Χυμοί: πορτοκάλι, ανανάς, 
νερό εμφιαλωμένο, κέικ με διάφορες γεύσεις και μικρά γλυκά. • Ελεύθερη χρήση της Εσωτερικής θερμαινόμενη πισίνας και του 

γυμναστηρίου. • Διασκέδαση στο δείπνο της κοπής της πίτας με ζωντανή μουσική, βασιλόπιττα με πλούσια δώρα!
ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ / ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ: 

• Σε όλους τους πελάτες της Manessis θα παρέχεται 15% έκπτωση στις à la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα).
• Χρήση Saunas, Hammam, και Jacuzzi από το Spa Center, στην ειδική τιμή των 5€ κατ'άτομο ανά ημέρα.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με Smart All IncluSIve
& συμμετοχή στην εορταστική βραδιά

για την κοπή της πίτας με ζωντανή μουσική και δώρα

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές /εκδρομές)
με SmArt All IncluSIve & συμμετοχή στην εορταστική βραδιά

για την κοπή της πίτας με ζωντανή μουσική και δώρα
ALKYON RESORT 
& SPA 5*

2 μέρες
26 - 27 Ιαν.

3 μέρες
25 - 27 Ιαν. 2 μέρες/ 1 νύχτα 3 μέρες/ 2 νύχτες

δίκλινο 129 214 89 149
3ο άτομο 110 180 70 115
3ο άτομο ως 5 ετών 45 65 δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών 90 145 50 80
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 90 145 50 80
Μονόκλινο 159 275 119 210

Πίτες στην Ελλάδα!

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

Φέτος, η πρώτη πίτα μας θα είναι στο κόψιμο πίτας στο ονειρώδες

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο aLKYOn ResORT & sPa 5* Lux στο Βραχάτι 
Κορινθίας • Πλήρης διατροφή καθημερινά, η οποία αρχίζει με δείπνο και τελειώνει με μεσημεριανό γεύμα • Συμμετοχή στην εορταστική μουσική 
βραδιά κοπής της πίτας με γλέντι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α
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LIMNEON

LiMNeON ReSORt HOteL & Spa 5* deLuxe
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για την πανέμορφη πόλη της Καστοριάς μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά. 
Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά, ηχηρά χαμόγελα 
ντόπιων που προετοιμάζουν την φιλοξενία μας. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LiMneOn 
ResORT & sPa 5* Deluxe στην Καστοριά και μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Πρέσπες
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το νομό Φλώρινας που φιλοξενεί και τον μεγαλύτερο ίσως υδροβιότοπο των 
Βαλκανίων. Θα γνωρίσουμε τις Πρέσπες, τις ξακουστές “πολυεθνικέs” λίμνες, δύο από τις έξι του νομού, πάνω στις οποίες 
περνάνε τα σύνορα της Ελλάδας, της πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Αλβανίας. Στη Μικρή Πρέσπα, πόλο έλξης αποτελεί 
το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου όπου με πλωτή γέφυρα δίνεται η δυνατότητα να το επισκεφθούμε και να θαυμάσουμε την 
ομώνυμη βασιλική αφού πρώτα σταματήσουμε στο χωρίο Άγιος Γερμανός. Ακόμα, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας 
απόμακρο αλλά φιλόξενο το χωριό Ψαράδες χαρακτηρίζεται για τους ακρίτες κατοίκους και τα μικρά ταβερνάκια όπου 
όσοι το επιθυμούν, μπορούν να γευτούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα - ψητές πιπεριές Φλωρίνης, φασόλια Πρεσπών, 
γίγαντες και ψητό γριβάδι (ψάρι από τα γλυκά νερά της λίμνης) με τοπικό τσίπουρο. Επιστροφή και μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Αρτοκλασία στην Παναγία Μαυριώτισσα  - “Σπηλιά του Δράκου ” - Ντολτσό - Κοπή πίτας!
Πλούσιο πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με κατανυκτική λειτουργία, αρτοκλασία και αγιασμό στην Ιερά Μονή της Παναγίας 
της Μαυριώτισσας (1068 μΧ) έναν πραγματικό Βυζαντινό θησαυρό της Ορθοδοξίας! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το νέο καμάρι της πόλης, το Σπήλαιο της Καστοριάς (έξοδα ατομικά) ή “Σπηλιά του Δράκου” αφού σύμφωνα με την 
παράδοση στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσορυχείο που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Εδώ έχουν βρεθεί οστά 
αρκούδας των σπηλαίων ηλικίας 10.000 ετών! Ακολουθεί βόλτα στο Ντολτσό την παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Παραδοθείτε 
στην πολυτέλεια, χαρίστε στον εαυτό σας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις spa 
κατόπιν συνεννοήσεως με το ξενοδοχείο. Το βράδυ στο εορταστικό δείπνο θα κόψουμε την πίτα μας, συνοδεία ζωντανής 
μουσικής, με δώρα, γλέντι και χορό!
4η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Αθήνα 
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον διατηρητέο παραδοσιακό 
οικισμό και ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για τον οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό 
της Ελλάδας και σύμφωνα με την UNESCO ένα από τα 10 ωραιότερα της Ευρώπης! Επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο 
παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας ή το καταφύγιο του Λύκου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

3η μέρα: Καστροπολιτεία Μυστρά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος για να χαρείτε τους 
χώρους και το Spa του υπέροχου ξενοδοχείου μας. Αργότερα ανάβαση 
στην καστροπολιτεία του Μυστρά (είσοδος δωρεάν) με τις εντυπωσιακά 
καλοδιατηρημένες βυζαντινές εκκλησίες (στην πλειοψηφία τους), αλλά και 
παλάτια, σπίτια, γεφυράκια και το κάστρο να αφηγούνται την ιστορία μιας 
πολιτείας που γνώρισε σπουδαία ακμή ως πρωτεύουσα του βυζαντινού 
δεσποτάτου του Μορέως, πλούτισε από το εμπόριο με Ανατολή και Δύση 
και έστεψε βασιλιά τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. 
Χρόνος για γεύμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

μυσΤΡΑσ ΚΑσΤΟΡΙΑ

Αναχ.: 1 Φεβρουαρίου, 3 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή & συμμετοχή στην εορταστική 
βραδιά για την κοπή της πίτας με μουσική και δώρα

δίκλινο Standard 229
δίκλινο Premium 253
δίκλινο Suite 345
3ο άτομο 215
3ο άτομο ως 6 ετών 90
3ο άτομο 7 ως 12 ετ 175
3ο άτομο 7 - 12 Suite 220
Μονόκλινο Standard 285

Αναχ.: 7 Φεβρουαρίου, 4 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή 
& συμμετοχή στην εορταστική βραδιά για 
την κοπή της πίτας με μουσική και δώρα

δίκλινο 235

3ο άτομο 220

Μονόκλινο 315

πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Limneon Resort
• Welcome drink κατά την άφιξη.

• Welcome coctail & σοκολατένιες λιχουδιές κατα την άφιξη.
• Διασκέδαση στο δείπνο της κοπής της πίτας με ζωντανή μουσική, 

βασιλόπιττα με πλούσια δώρα!
• Πλούσιο ελληνικό πρωϊνό σε μπουφέ με θέα τη λίμνη!

• Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ
• Δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

• Δωρεάν χρήση του οργανωμένου γυμναστηρίου.

πρωτοχρονιάτικη πίτα στο Mystras Grand
• Welcome drink κατά την άφιξη.

• Πρόγευμα μπουφέ και εκλεκτό δείπνο καθημερινά.
• Διασκέδαση στο δείπνο της κοπής της πίτας με ζωντανή μουσική, 

βασιλόπιττα με πλούσια δώρα!
Με έκπτωση / ειδική χρέωση: 

• Σε όλους τους πελάτες της Manessis θα παρέχεται 15% έκπτωση 
στις θεραπείες του Spa του ξενοδοχείου.

Πίτες στην Ελλάδα!

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

κόψιμο πίτας στο ονειρώδες

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο LiMneOn ResORT & sPa 
5* Deluxe στην Καστοριά • Μπουφέ πρωινό αμερικάνικου τύπου και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κατά την άφιξη, ποτό υποδοχής & 
σοκολατένιες λιχουδιές • Συμμετοχή στην εορταστική μουσική βραδιά κοπής της πίτας με γλέντι, δώρα! • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Διαμονή στο MYsTRas GRanD PaLaCe RESORT & SPA 5* Lux στον Μυστρά 
Λακωνίας • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στην 
εορταστική μουσική βραδιά κοπής της πίτας με γλέντι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
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περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο aPsis HOTeL 3* sup 
στο Εμπόριο Εορδαίας • Μπουφέ πρωινό και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

με διαμονή APSIS HOTEL 3* sup...με διαμονή στις πετρόχτιστες AIOLIDES

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
η ωραία κοιμωμένη των Αγράφων

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
& Βάλια Κάλντα

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

Αναχ.: 8 Φεβρουαρίου, 3 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

δίκλινο 169

3ο άτομο 135

3ο άτομο ως 6 ετών 80

Μονόκλινο 210

Αναχ.: 21 Φεβ, 22 Μαρ, 11 Απρ., 4 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

δίκλινο Standard 195
δίκλινο Deluxe 210
δίκλινο Suite 70μ2 225
3ο άτομο 175
Μονόκλινο Standard 275

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 aiOLiDes 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.

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.

aiOLiDes sPeCiaLs:
• Γλυκό καλωσορίσματος κατά την άφιξη • Δωρεάν 
τα πρώτα ξύλα (7 κιλά) σε κάθε δωμάτιο για το 
τζάκι στο σύνολο της διαμονής • Διασκέδαση 
με ζωντανή μουσική το βράδυ του Σαββάτου • 
Δωρεάν Wi - Fi στους κοινόχρηστους χώρους • 
Έκπτωση 10% στο “Σκιουροσπιτο” (κατάστημα 
με είδη δώρων & αναμνηστικά του ξενοδοχείου).

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΦεβρΟυΑρΙΟυ 
ΜAρΤΙΟυ

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: Ι.Μ.Παναγίας Κλεισούρας - Νυμφαίο - Αρκτούρος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την ιστορική Ι.Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου στην Κλεισούρα (1314 
μΧ) γνωστή και λόγω της Οσίας Σοφίας της Νέας. Θα συνεχίσουμε για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό 
και ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για τον οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό της 
Ελλάδας και σύμφωνα με την UNESCO ένα από τα 10 ωραιότερα της Ευρώπης! Φωτογραφηθείτε μπροστά στη 
Νίκειο Σχολή, δοκιμάστε τα περίφημα τοπικά κρασιά, αλλά και τους εκλεκτούς μεζέδες. Ακόμα θα επισκεφθούμε 
(έξοδα ατομικά) το παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας ή το καταφύγιο του λύκου και κέντρο αναπαραγωγής του 
ελληνικού ποιμενικού. Επιστρέφουμε στο Εμπόριο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βάλια Κάλντα - Πορτίτσα - Σπήλαιο - Παναγία Σπηλιώτισσα
Μπουφέ πρόγευμα. Στην ανατολική Βάλια Κάλντα, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα δασικά οικοσυστήματα, 
πραγματικό μουσείο της φύσης, εξελίσσεται η εκδρομή - εμπειρία μας ανάμεσα σε μαυρόπευκα, έλατα, δρυς και 
αγριολούλουδα. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές ερμηνείας της φύσης στο όρος του Όρλιακα, το 
βουνό των χρωμάτων και των αετών. Με τζιπ 4Χ4 (έξοδα ατομικά) θα προσεγγίσουμε το επιβλητικό φαράγγι της 
Πορτίτσας με το ομώνυμο πέτρινο γεφύρι, το ιστορικό χωριό Σπήλαιο για ξενάγηση στα παλιά του σπίτια και 
μετά την θαυματουργή εκκλησία της Παναγίας της Σπηλιώτισσας (1633μΧ). Επιστροφή το απόγευμα. 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 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.

APSIS HOTEL

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΟΗΜερεΣ

κόστος κατ’άτομο: € 49

Πύργος ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ 
Χασιά - Άγ. ΚυΠΡΙΑΝΟΣ

αναχωρήσεις: 26 ιανουαρίου, 9 Φεβρουαρίου, 16 Μαρτίου 

Σε αυτή την “μεστή” εκδρομή, θα μάθουμε για την ιστορία του 
εντυπωσιακού πύργου της βασιλίσσης Αμαλίας από τον ειδικό κο 
Βασίλη Κουτσαυλή, θα τον επισκεφθούμε εσωτερικά, θα περπατήσουμε 
στους κήπους και τα αμπέλια του, θα φωτογραφηθούμε με άλογα 
του κτήματος, θα γνωρίσουμε το οινοποιείο και θα δοκιμάσουμε 
τα βιολογικά του κρασιά. Αργότερα θα γευματίσουμε σε μία από 
τις καλύτερες ταβέρνες της Χασιάς και η μέρα μας θα κλείσει με 
προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Κυπριανού στη Φυλή. 

Αναχώρηση 09.00 από Σύνταγμα, με προορισμό τον Πύργο της 
Βασιλίσσης στο Ίλιον. Αφού μάθουμε για την ιστορία του, θα 
ξεναγηθούμε εξωτερικά αλλά και εσωτερικά για να θαυμάσουμε τα 
αναπαλαιωμένα δωμάτια και τις τοιχογραφίες του. Ακόμα θα δούμε τον 
κήπο με το ωραίο σιντριβάνι, τα ιπποστάσια για τα αγωνιστικά άλογα, 
θα περπατήσουμε στο κτήμα για να μάθουμε για τις βιολογικές του 
καλλιέργειες και φυσικά το περίφημο οινοποιείο του. Θα ακολουθήσει 
οινογευσία με συνοδευτικά υπό την καθοδήγηση της οινολόγου του 
κτήματος και θα μάθουμε (ή θα θυμηθούμε) τον ενδεδειγμένο τρόπο 
συνδυασμών και απόλαυσης τους.

Αργότερα θα ανηφορίσουμε για την Χασιά όπου θα γευματίσουμε σε 
μία από τις καλύτερες ταβέρνες της περιοχής. 

Η μέρα μας θα “γεμίσει” και ψυχικά με την επίσκεψη μας στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή, όπου θα υπάρξει 
χρόνος για προσκύνημα και για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στο 
διάβασμα της Ευχής του Αγίου από τον Παππούλη, να μυρωθούν και 
να προσκυνήσουν και τον τάφο του γέροντα Κυπριανού.

Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

περιλαμβάνονται: 
•  Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο εισόδου, ξενάγηση και οινογευσία
   στον Πύργο Βασιλίσσης.
•  Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στη Χασιά
•  Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
•  Φ.Π.Α.

ΜυΚΗΝΕΣ - Τίρυνθα
Ασίνη - ΝΑυΠΛΙΟ 

αναχώρηση: 3 Μαρτίου

Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγμα για Μυκήνες, όπου 
θα επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο, 
καθώς και τον “Θησαυρό του Ατρέως”. Θα θαυμάσουμε τα 
κυκλώπεια τείχη και την μεγαλειώδη Πύλη των Λεόντων, που 
κτίσθηκε το 1250 π.Χ. Θα δούμε τον Ταφικό κύκλο Α’ που 
έφερε στο φώς η σκαπάνη του Σλήμαν το 1876 και απέδειξε 
την ύπαρξη του Μυκηναϊκού πολιτισμού και την ιστορικότητα 
των ομηρικών επών.

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

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

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

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

Αρχαία Ελευσίνα - Ηραίο Περαχώρας & Λουτράκι

αναχώρηση: 30 Μαρτίου

Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγμα για τον αρχαιολογικό χώρο της 
Ελευσίνας. Η προσπάθεια του ανθρώπου ανά τους αιώνες να δώσει 
απάντηση στο ζητούμενο: “Τι συμβαίνει στη μετά θάνατο ζωή;” είναι 
χαρακτηριστική. Τα Ελευσίνια μυστήρια που τελούνταν με απόλυτη 
μυσταγωγία κατά την αρχαιότητα, έδιναν ένα ικανοποιητικά αισιόδοξο 
μήνυμα για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά το μυστικό κρατήθηκε σφιχτά 
επί ποινή θανάτου και μόνον υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε πλέον. 
Μόνον την φαντασμαγορική πομπή που ξεκινούσε από το Πομπείο 
στον Κεραμεικό με δάδες αναμμένες και κατέληγε το σούρουπο στο 
Ελευσίνιο ιερό, μπορούμε να φαντασθούμε με βεβαιότητα. 

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

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

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

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

ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ Μυστήρια

Νέο!
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AmALIA
HotEl dElpHi 4*
Smart All Inclusive
caRNiVaL FuN club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

Απόκριες στην Ελλάδα!

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

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

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο - Ιτέα - δείπνο γλέντι
2η μέρα: Δελφοί (Χώρος & Μουσείο) - γεύμα - Αράχωβα - δείπνο Μασκέ
3η μέρα: Κούλουμα - Αλευρομουτζουρώματα στο Γαλαξίδι - Αθήνα

Φέτος ξεφαντώστε στο απέριττο AmALIA Δελφών!
Ζήστε αξέχαστες Απόκριες στην Στερεά Ελλάδα, στον ολόλευκο Παρνασσό...!!!

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

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ
με μοναδικές γεύσεις

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

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

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

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

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

ςαΒΒατο 9/3
• Αποκριάτικο Μπαλ Μασκέ Party με DJ, με διαγωνισμό 

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

κΥΡιακΗ 10/3
• Ο  αγαπημένος αγγελος διονυσίου με  την ορχήστρα του, 

θα σας διασκεδάσει με γνωστές επιτυχίες μέχρι πρωΐας!
καΘ.δέΥτέΡα 11/3

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

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

• Πέταγμα Χαρταετών

ΤΟ SmART ALL INCLUSIVE 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΠΕΤυΧΗΜΕΝΟ ΜΑΣ CARNIVAL FUN CLUb ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΜΕ ΠΛΗρΗ ΔΙΑΤρΟΦΗ, ΔΩρεΑΝ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ!

το CaRniVaL FUn Club λειτουργεί: 8/3 άφιξη - 11/3 αναχώρηση

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

με DJ, πλούσια παιδική απασχόληση. 

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

και ένα με DJ, πλούσια παιδική απασχόληση. 

AmALIA DELPHI 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 222 289 168 225
3ο άτομο 173 215 125 155
3ο άτομο ως 10 ετών 130 160 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 10 ετών 165 205 105 135
Μονόκλινο 289 390 245 340

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

ΣΤΟ 
ΓΑΛΑΞΙΔΙ

Ο  αγαπημένος 
αγγελος 
διονυσίου με  την 
ορχήστρα του, 
θα σας διασκεδάσει 
με γνωστές επιτυχίες 
μέχρι πρωΐας 
την κυριακή 10 
Mαρτίου!

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

AMALIA HOTEL DELPHI
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ELITE CITY
rEsort 4*

Smart All Inclusive
caRNiVaL FuN club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

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

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

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

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

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

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

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜώΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟυΣΕΙΟ - ΠυΛΟΣ - ΜΕΘώΝΗ - ΔΙΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ

SmART ALL INCLUSIVE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΠΟΤΑ & ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
και απεριόριστα ποτά στα δείπνα
Αποκριάτικο γλέντι με μουσική

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

ELITE CITY RESORT 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/ 
2 νύχτες

4 μέρες/ 
3 νύχτες

δίκλινο 199 265 139 199
3ο άτομο 170 220 100 145
3ο άτομο ως 12 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 145 190 75 105
Μονόκλινο 257 355 215 310

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (κατόπιν ζήτησης) : € 12 το δωμάτιο τη νύχτα. 

Απόκριες στην Ελλάδα!

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

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

•  Θεματική Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή μουσική.

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

•  teenagers corner με ηλεκτρονικά παιχνίδια (play station, X-BoX).

•  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

ElitE City rEsort 4*Απόκριες 
στο μοναδικό

ELITE CITY RESORT

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

ELITE CITY RESORTELITE CITY RESORT
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KINETTA bEACH
rEsort 4*
με Πλήρη Διατροφή & ποτά
caRNiVaL FuN club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με 
All IncluSIve καθημερινά, πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα με δΙΠλΟ 

Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική και δΩΡΟ την Καθαρά δευτέρα το 
μεσημεριανό Σαρακοστιανό μπουφέ!

KINETTA bEACH 4*
ΑΠΟΚρΙεΣ

3μέρες / 2νύχτες 4 μέρες / 3νύχτες
δίκλινο 159 199
3ο άτομο 137 165
3ο άτομο έως 12 ετών δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών δωρεάν δωρεάν
Μονόκλινο 205 260

Τα φαγητά ξεκινάνε με μεσημεριανό και τελειώνουν με το Σαρακοστιανό μπουφέ της Καθ.Δευτέρας.

δΙΑΜΟΝΗ 4 ΑΣΤΕΡΩΝ - ΜΕ ΟλΕΣ ΤΙΣ ΑΝΕΣΕΙΣ

Ένας παράδεισος σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα!

Στη μαγευτική Κινέττα, μόλις  57 χλμ από την Αθήνα, το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa εμπνευσμένο από την 
μοναδική του τοποθεσία προσφέρει στους επισκέπτες  μία μαγική σκηνή γεμάτη από θάλασσα, ατελείωτους κήπους και 
υπέροχες πισίνες. Σε περιβάλλον αφιερωμένο σε ένα κόσμο ηρεμίας, ξεκούρασης,  οικογενειακών στιγμών, χαλάρωσης, 
αλλά και ανεξάντλητου παιχνιδιού και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους,  το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa 
προσφέρει  στους πελάτες του μια ολοκληρωμένη διαμονή !
Σε μονόκλινο, δίκλινο - με 2 μονά κρεβάτια - και  τρίκλινο δωμάτιο, με κλιματισμό, ιδιωτικό μπάνιο με ντουζιέρα, σεσουάρ 
(με ζήτηση), τηλεόραση με επίπεδη οθόνη και θυρίδα ασφαλείας, χρηματοκιβώτιο στη ρεσεψιόν, δωρεάν ιδιωτικός χώρος 
στάθμευσης, στο χώρο του ξενοδοχείου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
24ωρη ρεσεψιόν - Κήπος - Χώρος για πικνίκ - Άιθριο - Κοινόχρηστος χώρος lounge/τηλεόρασης - Αίθουσα Επιτραπέζιων 
Παιχνιδιών - Βιβλιοθήκη - Φύλαξη βρεφών - Παιδική χαρά - Σάουνα - Γυμναστήριο - Κέντρο ευεξίας και Σπα (με 
χρέωση) - Αίθουσες θεραπείας - Μασάζ - Υδρομασάζ - Ατμόλουτρο - Εσωτερική πισίνα και 2 εξωτερικές - Γήπεδα τένις, 
ποδοσφαίρου 5Χ5, μπάσκετ & βόλεϊ. 

kinEtta BEaCH rEsort 4*

ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠερΙΛΑΜβΑΝεΙ:
ςάββατο 9 Μαρτίου

Αυτό το βράδυ σας επιφυλάσσει μια μοναδική έκπληξη. Ο Μιχάλης 
κουμιώτης και η ορχήστρα του θα δώσουν το καλύτερο ηχόχρωμα σε ένα 

παΡτΥ Μαςκέ (με ΒΡΑΒΕΙΑ - ΤΑΞΙΔΙΑ για τις καλύτερες εμφανίσεις) και σε 
ένα γλυκό… ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΛΕΜΟ!

κυριακή 10 Μαρτίου
Βραδιάτικο ξεφάντωμα με τον γεμάτο κέφι Γιώργο Γερολυμάτο & τη λιζέτα 

νικολάου, σε special εμφάνιση με την ορχήστρα τους.
Ατελείωτο κέφι και χορός, που θα σας ταξιδέψουν στ’ αστέρια!

καθαρή δευτέρα 11 Μαρτίου
πλούσιος ςαρακοστιανός Μπουφές το μεσημέρι, με χορταστικά 

Σαρακοστιανά (λαγάνες, θαλασσινά, πίτες, παραδοσιακά γλυκά κ.α.), και 
άφθονο κρασί & βαρελίσια μπύρα - στην υγειά σας!!

ΚΑΙ ΦΙλΟΞΕΝΙΑ 2 ΠΑΙδΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ δΩΡΕΑΝ!!

Με παιδαγωγό που θα απασχολεί  δημιουργικά τα 
παιδιά, για να διασκεδάσετε εσείς 

πιο χαλαρά…

KIDS CLUb
ΓΙΑ ΤΟυΣ ΜΙΚΡΟυΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟυΣ

DOUBLE ROOM 

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

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).

ο Γιώργος Γερολυμάτος & η λιζέτα νικολάου 
σε special εμφάνιση, στις 10 Μαρτίου!
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KINg SARON
HotEl 4*

με Πλήρη Διατροφή & ποτά
caRNiVaL FuN club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή, 
κρασί, μπύρα, αναψυκτικά στα φαγητά, 

πλούσιο πρόγραμμα διασκέδασης & δΩΡΟ 
το Σαρακοστιανό μπουφέ της Καθ.δευτέρας.

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με ΠλΗΡΗ δΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά, πλούσιο πρόγραμμα 
διασκέδασης δΩΡΟ το Σαρακοστιανό μπουφέ της Καθ.

δευτέρας & δΩΡΟ κρασί, μπύρα, και αναψυκτικά στα φαγητά.

KINg SARON 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες

δίκλινο 210 275 159 212
3ο άτομο 180 227 128 162
3ο άτομο έως 12 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών ** 80 95 δωρεάν δωρεάν
Μονόκλινο 235 310 182 245
Σουίτα * - - 430 595

1η μέρα: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου - 
King Saron
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα ώρα 09.00 με πρώτη στάση τον Ισθμό 
της Κορίνθου. Ανάβαση στον Ακροκόρινθο για επίσκεψη στο κάστρο με 
την μακραίωνη ιστορία και την εκπληκτική θέα! Συνεχίζουμε για τη Μονή 
Φανερωμένης Χιλιομοδίου με το περίτεχνο σκαλιστό τέμπλο από οξιά 
και φλαμούρι. Εδώ βρίσκονται πλειάδα Ιερών Λειψάνων, η Κάρα του 
Αγίου Σωφρονίου και η Θαυματουργή Αγία Εικόνα της βρεφοκρατούσης 
Παναγίας της Φανερωμένης. Άφιξη στο πολυαγαπημένο μας KinG 
saROn 4*, στο Καλαμάκι Κορινθίας. Δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, 
μπύρα, αναψυκτικά).
2η μέρα: Κορινθιακή “Ελβετία” & Αποκριάτικο ξεφάντωμα!
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό μας την Ορεινή 
Κορινθία. Παράκαμψη στο ύψος του Κιάτου και ανηφορίζουμε για τη 
λίμνη Στυμφαλία, μία από τις ομορφότερες του ελλαδικού χώρου, με 
σύντομη επίσκεψη στο Περιβαλλοντικό Μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό 
- έξοδα ατομικά). Διασχίζοντας τον παραδοσιακό οικισμό Καστανιά, 
μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920 μ. και το Μεσινό, καταλήγουμε στην 
αρχαία Φενεό. Εκτός από την ομώνυμη αρχαία πόλη, εδώ βρίσκεται 
και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου το οποίο δεσπόζει πάνω 
από την μαγευτική τεχνητή λίμνη “Δόξα”. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) και αποκριάτικο 
ξεφάντωμα με την ορχήστρα του Μιχάλη Κουμιώτη!

3η μέρα: Αναπλιώτικο Καρναβάλι (Ναύπλιο) - Χορός μεταμφιεσμένων!
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό το μαγευτικό Ναύπλιο, 
την πρωτεύουσα των... ερωτευμένων. Ζευγάρια και οικογένειες 
για Σαββατοκύριακο, νέοι για μονοήμερες αποδράσεις, όλοι την 
επισκέπτονται τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους και οι περισσότεροι 
επιστρέφουν πάλι και πάλι. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε 
τον περίπατο και τον καφέ σας στα γραφικά σοκάκια πάνω από το 
λιμάνι. Αργά το μεσημέρι κορυφώνεται το Αναπλιώτικο Καρναβάλι, 
που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη. Αφού διασκεδάσουμε στην 
εορταστική ατμόσφαιρα του, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
δείπνο μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) & κορύφωση του 
γλεντιού με χορό, τραγούδι, μεταμφιέσεις, εκπλήξεις!!!
4η μέρα: Λουτράκι - Κούλουμα - Αθήνα
Μπουφέ πρωινό. Το κοσμοπολίτικο Λουτράκι έχει προετοιμάσει όπως 
κάθε χρόνο, διάφορες εκδηλώσεις για τα Κούλουμα. Ο πλακόστρωτος 
παραλιακός πεζόδρομος, με τα εστιατόρια και τις καφετέριες, 
πλημμυρισμένος από κόσμο που γιορτάζει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και πλουσιοπάροχο μπουφέ με Σαρακοστιανά, ποτά (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικά). Επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Σημείωση: Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή 
Λίμνη Στυμφαλίας - Χωριά Ζήριας- Καστανιά - Λίμνη Δόξα.

Τρείς ξένοιαστες μέρες με μουσική, χορό & τραγούδι, παιδική απασχόληση!
…και ΔΩΡΟ το Σαρακοστιανό Μπουφέ της Καθαράς Δευτέρας

περιλαμβάνονται: • Διαμονή στο KinG saROn 4* στο Καλαμάκι Κορινθίας • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν • Πλούσιο μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
κάθε βράδυ (ημιδιατροφή) κρασί, μπύρα και αναψυκτικά στα φαγητά (μη εμφιαλωμένα), πλούσιο πρόγραμμα διασκέδασης • έπιπλέον δΩΡο πλούσιο ςαρακοστιανό την 
καθαρά δευτέρα σε μπουφέδες με ποτά • Συμμετοχή στο πλούσιο Αποκριάτικο πρόγραμμα με ορχήστρα, χορό & τραγούδι • Αρχηγός / Συνοδός • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες 
έκπλήξεις!!!! παιχνίδια!!!! διαγωνισμοί!!!! • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

kinG saron HotEl 4*
ΝΑυΠΛΙΟ - ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΣΤυΜΦΑΛΙΑ - ΛΟυΤΡΑΚΙ - ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡώΜΕΝΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟυ

ΑΠΟΚρΙΑΤΙΚΟ ΞΕΦΑΝΤώΜΑ ΣΤΟ ΑΓΑΠΗΜεΝΟ & ΑΝΑΝΕώΜΕΝΟ KINg SARON…

Κορινθιακή “Ελβετία” & Αναπλιώτικο Καρναβάλι, 3 & 4 μέρες με πούλμαν

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΤΙΣ ΑΠΟΚρΙεΣ

* Συνολική τιμή δωματίου για 2-4 άτομα. ** Σε κουκέτα.
• Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα-King Saron-Αθήνα € 35 το άτομο.
• Επιβάρυνση δωματίου με θέα θάλασσα € 15 το άτομο συνολικά και το μονόκλινο € 30 στο σύνολο της διαμονής.

.. και Mini CLUB ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
Απασχόληση από παιδαγωγό με δημιουργικά

και ομαδικά παιχνίδια!

DOUBLE ROOM 

ΠΛΗΡώΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ

2018

KinG saROn με τη ψυχαγωγία να χτυπά κόκκινο!
Μέ πλοΥςια διατΡοΦΗ & δΩΡέαν ποτα

Ενισχυμένη, διατροφή (πρωινό - μεσημεριανό - βραδινό)
με άφθονο κρασί σε καράφα (Λευκό - Ροζέ - Κόκκινο),
Μπύρα βαρελίσια και Αναψυκτικά σε όλα τα γεύματα!
το ςαρακοστιανό Μπουφέ της καθαράς δευτέρας 

πλούσιο και… δΩΡέαν!
ςάββατο 9 Μαρτίου

Σαββατόβραδο με την αθηναϊκή κομπανία, για ένα 
Αποκριάτικο ξεφάντωμα χωρίς προηγούμενο!

κυριακή 10 Μαρτίου
Προετοιμασία των Αποκριάτικων Στολών για το βραδινό 

ΜΑΣΚΕ. Οι καλύτερες μεταμφιέσεις ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ 
με ΤΑΞΙΔΙΑ!!! Αποκριάτικη γιορτινή βραδιά με χορό & 
τραγούδι, με τα πιό αγαπημένα τραγούδια… ΠΑΡΤΥ 

ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΜΕΝΩΝ και γλεντήστε μέχρι το πρωί με τον 
Μιχάλη κουμιώτη και την Ορχήστρα του!

καθαρά δευτέρα 11 Μαρτίου
Στους καταπράσινους κήπους & στην παραλία Χαρταετοί...
Μεγάλος Σαρακοστιανός μπουφές με λαγάνες, θαλασσινά,

παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού, σκαλτσούνια,
άφθονο κρασάκι & γλέντι με τον Μιχάλη κουμιώτη!

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

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

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

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

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

(κρασί βαρελίσιο, αναψυκτικά, draft μπύρα)!

Διαμονή στο AIROTEL Achaia beach 4*

Απόκριες στην Ελλάδα!

Το Σάββατο 9 Μαρτίου 
party με Dj και πολύ κέφι! 

Η μοναδική και γεμάτη κέφι κωνσταντίνα έρχεται 
για να ερμηνεύσει τις επιτυχίες της, να σας ταξιδεψει 
και να σας ανεβάσει στο τσακίρ κέφι την Κυριακή 

10 Μαρτίου!

PORTO RIO HOTEL

PORTO RIO HOTEL

PORTO RIO HOTEL

PORTO RIO HOTEL

AIROTEL ACHAIA
BEaCH 4*
με Ημιδιατροφή
caRNiVaL excLuSiVe!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

PORTO RIO 
HotEl 4*
Πλήρη διατροφή και 
απεριόριστα ποτά!
caRNiVaL FuN cLub!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

παιδικΗ απαςΧολΗςΗ PORTO RiO 
ςέ καΘΗΜέΡινΗ ΒαςΗ

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

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

ζωγραφική κ.α.

έίσοδος στο Casino: Είναι ουσιαστικά δωρεάν* 
(στους άνω των 21 ετών/ απαραίτητη για την είσοδο, 

ταυτότητα, άδεια οδήγησης ή έγκυρο διαβατήριο) 
* Με κάθε εισιτήριο εισόδου αξίας €6 σας δίδονται δώρο €6 

credit για χρήση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια!

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

Αποκριάτικο ΞέΦαντΩΜα  με την 
κΩνςταντινα  και την οΡΧΗςτΡα της!!!
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Απόκριες στην Ελλάδα!

1η μέρα: Αθήνα - Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Ρίο Πατρών
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την εξαίσια 
διαδρομή με τον οδοντωτό από το Διακοφτό μέχρι τα 
Καλάβρυτα (έξοδα ατομικά). Ένα πραγματικά μαγευτικό 
ταξίδι στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού με άφθονο 
πράσινο, πλατάνια και τρεχούμενα νερά, πέτρινα 
σπιτάκια συνθέτουν μία παραμυθένια εικόνα. Θα 
επισκεφτούμε την ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας η 
οποία έχει χαρακτηρισθεί ως “Εθνική Μητρόπολη” αλλά 
και το μνημείο των πεσόντων του ‘40. Χρόνος για γεύμα 
στα ιστορικά Καλάβρυτα, ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα 
ορεινά μας θέρετρα με υπέροχα καφέ και παραδοσιακές 
ταβέρνες. Στην κατάβαση μας προς το ξενοδοχείο, 
μικρή στάση για προσκύνημα στη Μονή του Μεγάλου 
Σπηλαίου. Το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο 
αγαπημένο PORTO RiO 4* στο Ρίο Πατρών ή στο Airotel 
aCHaia Beach 4* στον Καστελόκαμπο Πατρών (Ρίο). 
Το βράδυ δείπνο (στο Porto Rio με απεριόριστα ποτά).
2η μέρα: Πατρινό Καρναβάλι ..για ΠΑΝΤΑ!
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση αργά για την 
πόλη της Πάτρας, που σήμερα έχει την τιμητική της. 
Η μεγάλη παρέλαση με τα εντυπωσιακά άρματα, 

οι χιλιάδες χορευτές, οι ακόμα περισσότεροι 
θεατές, οι σοκολατορίχτρες, το κυνήγι του χαμένου 
θησαυρού, τα “μπουρμπούλια”, τα δεκάδες πάρτυ, ο 
χαρτοπόλεμος και όλο το κρυμμένο μυστήριο πίσω 
από κάθε μάσκα, συγκεντρώνονται σε μία πόλη 
που ξέρει να το απολαμβάνει μοναδικά! Το βράδυ 
Αποκριάτικο δείπνο (στο Porto Rio με απεριόριστα 
ποτά) με μουσική (Airotel από DJ) για γλέντι και 
χορό μέχρι αργά!
3η μέρα: Πάτρα (Σαρακοστιανό γεύμα) - Αίγιο (Παναγία 
Τρυπητή) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για μία 
τελευταία βόλτα στην Πάτρα ή για χαλάρωση στο 
ξενοδοχείο μας. Το μεσημέρι προσφορά μας το 
παραδοσιακό Σαρακοστιανό μπουφέ γεύμα στο 
ξενοδοχείο (στο Porto Rio με απεριόριστα ποτά) 
και κατόπιν αναχώρηση για το παραθαλάσσιο 
Αίγιο, στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να 
προσκυνήσουμε στην Παναγία την Τρυπητή  πριν 
επιστρέψουμε στην Αθήνα.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο PORTO RiO HOTeL 4* στο Ρίο Πατρών ή στο aiROTeL aCHaia 4* στον Καστελόκαμπο 
Πατρών • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Απεριόριστη κατανάλωση 
ποτών στο Porto Rio στη διάρκεια των δείπνων • Συμμετοχή στην Αποκριάτικη βραδιά με μουσική 
γλέντι και χορό (Porto Rio με ορχήστρα και Dj, Airotel με D.J.) • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες • ΔΩΡΟ 
το Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα (επιπλέον της ημιδιατροφής) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ...για πάντα !!!
& Οδοντωτός Καλαβρύτων

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι στις 
10/3 με DJ & δΩΡΟ το Σαρακοστιανό 

μπουφέ την Καθαρά δευτέρα.

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

γλέντι στις 10/3 με DJ & δΩΡΟ το 
Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά δευτέρα.

AIROTEL ACHAIA 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

3 μέρες/ 
2 νύχτες

4 μέρες/ 
3 νύχτες

δίκλινο 229 155 219
3ο άτομο 150 75 105
3ο & 4o άτ. ως 10 ετών 80 δωρεάν δωρεάν
3ο & 4o άτ. 11 ως 12 ετών 135 62 82
Μονόκλινο 299 230 330

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή και ποτά / διπλό 

Αποκριάτικο γλέντι και επιπλέον το 
Σαρακοστιανό μπουφέ την 

Καθαρά δευτέρα.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδρομές) με Πλήρη διατροφή και ποτά 

αρχομένης με δείπνο / διπλό Αποκριάτικο 
γλέντι & μέρος της το Σαρακοστιανό μπουφέ 

την Καθαρά δευτέρα.

PORTO RIO HOTEL 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

3 μέρες/ 
2 νύχτες

4 μέρες/ 
3 νύχτες

δίκλινο 1ου ορόφου 215 155 199
δίκλινο 2/3ου ορόφου * 225 165 210
3ο άτομο 185 129 165
3ο άτομο ως 12 ετών 80 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών 165 100 125
Μονόκλινο 1ου ορόφου 270 213 282
Μονόκλινο 2/3ου ορόφου * 287 230 305
* Τα δωμάτια του 2ου και 3ου ορόφου είναι ανακαινισμένα.

PORTO RIO HOTEL

ΚΟΝΤΙΝέσ ΑπΟδΡΑσέΙσ ΚΑΙ ΑξΙΟΘέΑΤΑ:

Achaia Klauss 15 χλμ,
Νέο Μουσείο 3 χλμ
Άγιος Ανδρέας 5 χλμ
Κέντρο Πάτρας 5 χλμ
Αρχαία Ολυμπία 100 χλμ
Καλάβρυτα 70 χλμ
Δάσος Στροφυλιάς 45 χλμ

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

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

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
και δΩΡΟ το Σαρακοστιανό γεύμα

την Καθαρά δευτέρα

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

ημιδιατροφή και δΩΡΟ το Σαρακοστιανό 
γεύμα την Καθαρά δευτέρα.

DU LAC 5* Deluxe 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 245 325 166 243
3ο άτομο 220 285 140 200
3ο άτομο έως 5 ετών * 95 105 δωρεάν δωρεάν
3o άτομο 6 ως 12 ετών 180 225 100 140
Μονόκλινο 340 470 264 385

* Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. 
Για να έχει έξτρα κρεβάτι ισχύουν οι  τιμές για  παιδί 6-12 ετών.

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

1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη 
Ζαγορίου
Αναχώρηση από Αθήνα 07.30 μέσω της γέφυρας 
Ρίου. Στάση στο Αντίρριο για επίσκεψη στο μουσείο 
δημιουργίας της γέφυρας και συνεχίζουμε για το 
παραθαλάσσιο Μενίδι όπου χρόνος για γεύμα. 
Λίγο έξω από τα Γιάννενα επίσκεψη στο Μουσείο 
Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά 
κέρινα ομοιώματα. Άφιξη και εγκατάσταση στο 
εκπληκτικό αΘΗνα 4* στην Ελάτη Ζαγορίου. 
Δείπνο με τοπικά προϊόντα.
2η μέρα: Κήποι - Τσεπέλοβο - Στάνη 
Σαρακατσανέων - Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε 
για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του 
Κόκορη και του Καλογήρου, τους Κήπους με τα 
περίφημα αρχοντικά. Αργότερα περίπατος στο 
κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το 
υπαίθριο μουσείο “Σαρακατσάνικη Στάνη” λίγο 
μετά το Σκαμνέλι. Θα εντυπωσιαστούμε από τον 
χώρο και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια 
που αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον 
παλαιό τρόπο ζωής τους. Χρόνος για γεύμα στο 
πανέμορφο Καπέσοβο, επιστροφή ξεκούραση και 
το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Οξιά - 
Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για 
να δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, 
το βαθύτερο του κόσμου (Guiness 1997) από 
την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε 
πολλά παραδοσιακά ηπειρώτικα αρχοντικά και 
το βιωματικό σχολείο. Στην περιοχή θα δούμε 
επίσης το Πέτρινο Δάσος και από την Οξιά, 
μία ακόμα, διαφορετική οπτική του φαραγγιού. 
Κατευθυνόμαστε για την πόλη των Ιωαννίνων για 
να περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο και το 

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

Στο διαφορετικό μας αυτό οδοιπορικό, επιλέξαμε για διαμονή το μαγικό περιβάλλον ενός αυθεντικού 
χωριού των Ζαγορίων, την Ελάτη. Το πετρόχτιστο “Αθηνά” προσφέρει μοναδική φιλοξενία, αρχοντική 
ατμόσφαιρα, εκπληκτική θέα και σπιτικές αγνές γεύσεις. Ελάτε να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις 
σε περιοχές που πραγματικά καθηλώνουν με την φυσική τους ομορφιά και την ιδιαίτερη κουλτούρα.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή

ΑΘΗΝΑ 4* 5 μέρες
10 Ιαν. & 13 Φεβ.

5 μέρες
7 Μαρ. & 21 Μαρ.

δίκλινο 285 329

3ο άτομο 245 225

Μονόκλινο 385 465

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧώΡΙΑ

Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου
στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “Αθηνά” 4* DU LAC HOTEL & SPA 5* deluxe

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00. Μέσω Δομοκού - Καλαμπάκας, άφιξη στο Μέτσοβο, 
με την υπέροχη πλατεία, την εξαιρετική θέα και τα ξεχωριστά τοπικά εδέσματα. Ελεύθερος 
χρόνος για να κάνετε την βόλτα σας! Συνεχίζουμε μέσω Εγνατίας οδού για τα Γιάννενα και 
τακτοποίηση στο πολυτελέστατο ePiRUs PaLaCe 5* Deluxe στην είσοδο της πόλης ή στο 
υπερπολυτελές DU LaC HOTeL & sPa 5* Deluxe. Δείπνο.

2η μέρα: Μονοδένδρι - Μεγάλο Πάπιγκο
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα χωριά του Ζαγορίου. Χαρακτηριστικό 
δείγμα της Ζαγορίσιας αρχιτεκτονικής το χωριό Βίτσα το οποίο προσπερνάμε στην πορεία 
μας για το Μονοδένδρι. Εκεί θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο 
του κόσμου (Guinness 1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Περπατήστε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό σχολείο και τα πανέμορφα 
παραδοσιακά ηπειρώτικα κτίρια. Μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής συνεχίζουμε για την 
Κοινότητα Πάπιγκου (καιρού επιτρέποντος) με παράδοση εξαιρετικής φιλοξενίας και ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

3η μέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Πόλη Ιωαννίνων - Νησί
Πλούσιο πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό σκηνοθετικό μεγαλείο απλώνεται 
μπροστά μας επιβλητικός. Ξεκινάμε από το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφτούμε το 
πολεμικό μουσείο, θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την βαριά ιστορία της περιοχής 
στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Από εκεί στην αμφιθεατρική 
Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και 
δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει από ζωή και ομορφιά. Σήμερα είναι η μέρα που κορυφώνονται 
οι εκδηλώσεις της Αποκριάς. Το μεσημέρι άφιξη στην πανέμορφη πόλη των Ιωαννίνων και 
ελεύθερος χρόνος για περίπατο δίπλα στη Λίμνη. Για όσους επιθυμούν, πέρασμα με βαρκάκια 
(έξοδα ατομικά) από τον Μώλο για το Νησί της Κυρά-Φροσύνης με το σπίτι του Αλή Πασά, 
τα γραφικά δρομάκια και τα τοπικά προϊόντα. Το βράδυ η πόλη φωτίζεται από τις ξακουστές 
Τζαμάλες!!! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. Για τους διαμένοντες στο Epirus Palace, 
αποκριάτικη διασκέδαση, γλέντι, χορός!
4η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Γεύμα με Σαρακοστιανά - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το περίφημο Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά). 
Το μεσημέρι επιστροφή στα ξενοδοχεία μας για το παραδοσιακό Σαρακοστιανό γεύμα. 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧώΡΙΑ

 DU LAC HOTEL & SPA

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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EPIRUS PALACE
dEluXE 5*

με Ημιδιατροφή & Ποτά
caRNiVaL FuN club!
Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

Αποκριάτικο Ξεφάντωμα στα Γιάννενα
στο εpirus Palace 5* deluxe

Απόκριες στην Ελλάδα!

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια 
των δείπνων Αποκριάτικο γλέντι και ΔΩΡΟ το Σαρακοστιανό 

μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με 
ημιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια των δείπνων / Αποκριάτικο γλέντι και 

ΔΩΡΟ το Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα

EPIRUS PALACE 5* Lux 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

Κρατήσεις έως 11/2 ** Κρατήσεις από 12/2

3 μέρ./ 2 νύχτ.** 4 μέρ./ 3 νύχτ. 3 μέρ./ 2 νύχτ.** 4 μέρ./ 3 νύχτ.
δίκλινο Premium comfort 229 285 136 178 149 195
δίκλινο Premium classic 245 305 148 196 162 215
3ο άτομο 168 210 82 110 90 120
3ο άτομο ως 12 ετών 95 105 δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών (family) * 168 195 82 102 90 112
Μονόκλινο Premium comfort 292 367 196 255 215 280
Μονόκλινο Premium classic 315 398 214 287 235 315

* Μεταφορά της οικογένειας σε 1 χώρου family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
** Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων και μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.
*** Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί πριν τις 11/2, θα ισχύουν οι τιμές από 12/2 και μετά.

Εpirus palaCE 5* dEluXE 
Πλούσιο Πρόγραμμα με Ενισχυμένη Ημιδιατροφή & Ποτά, 

Παιδότοπο, αναβίωση του εθίμου της Τζαμάλας και Πολλά Happenings!

παΡαςκέΥΗ 8/3
Cocktail Καλωσορίσματος 

18:00 - 21:00 Παιδότοπος με πλούσιο πρόγραμμα
19:00 - 20:00 Epirus wine tasting 

& μαθήματα γευσιγνωσίας στο I Cappuccini με εκλεκτά συνοδευτικά 
(finger food) - Maximum συμμετοχών 60 άτομα

20:00 - 22:00 Πλούσιο βραδινό μπουφέ 
με δωρεάν ποτά (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) 

ςαΒΒατο 9/3
07:00 - 10:30 Πλούσιο πρωινό μπουφέ

10:00 - 13:00 Παιδότοπος 
14:00 - 15:30 Θεματικές γωνιές (finger food & light buffet), 

με φαγητά από διάφορα μέρη του κόσμου 
18:00 - 22:00 Παιδότοπος και αποκριάτικο παιδικό disco party

20:30 - 22:00 Πλούσιο βραδινό μπουφέ με δωρεάν ποτά (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικό) & DJ Disco Party (80s theme), 

με διαγωνισμούς χορού και δώρα!

κΥΡιακΗ 10/3
07:00 - 10:30 Πλούσιο πρωινό μπουφέ

10:00 - 13:00 Παιδότοπος
17:00 - 21:00 Παιδότοπος

18:00 - 20:00 παραδοσιακές τζαμάλες 
υπερθέαμα  εντός του ξενοδοχείου 

με ζωντανή μουσική, μεζέδες 
και τσίπουρο

20:00 - 21:30 Παράλληλο βραδινό μπουφέ 
με ζωντανή μουσική

καΘαΡα δέΥτέΡα 11/3
07:30 - 10:30 Πλούσιο πρωινό μπουφέ

12:00 -13:00 ” Σαρακοστιανά και πέταγμα χαρταετού !!!
Εξωτερικό Buffet στην πισίνα με παραδοσιακό χαλβά – φασολάδα

13:00 - 14:00 Πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ γεύμα
Late check out στις 16:00

ΤΟ ΠρΟΓρΑΜΜΑ ΠερΙΛΑΜβΑΝεΙ:

περιλαμβάνονται: •  Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ePiRUs PaLaCe 5* Deluxe ή στο DU LaC 
HOTeL & sPa 5* Deluxe στα Ιωάννινα • Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • DISCO PARTY το Σάββατο  
και  Αποκριάτικη διασκέδαση την Κυριακή στο δείπνο για τους διαμένοντες στο Epirus Palace • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Σαρακοστιανό γεύμα την 
Καθαρά Δευτέρα και για τα δύο ξενοδοχεία • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. ΤΖΑΜΑΛΕΣ ΣΤΟ EPIRUS PALACE

EPIRUS PALACE SPA

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

Ύδραμα & Καρναβάλι Ξάνθης

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές HYDRaMa GRanD 
HOTeL 5* Lux στο κέντρο της Δράμας / πηγές Αγίας Βαρβάρας • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κοτιγιόν 
- Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός. • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για το παραμυθένιο μας ταξίδι στη Δράμα. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται 
από την παραφθορά του “Ύδραμα”, λόγω της αφθονίας των νερών που αναβλύζουν στην περιοχή. Το ίδιο 
όνομα φέρει και το καταπληκτικό μας ξενοδοχείο HYDRaMa GRanD HOTeL 5* Lux, που βρίσκεται μπροστά 
από τον απόλυτα ενεργειακό χώρο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας στο κέντρο της πόλης. Εγκατάσταση και 
χρόνος να παρακολουθήσετε το video του πως ανακατασκευάστηκε το ιστορικό κτίριο της καπναποθήκης 
Spierer 1914-1924 και μετατράπηκε σε αυτό το αριστουργηματικό υπερσύγχρονο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Δράμας - Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, για να πάρουμε γεύση 
της μακραίωνης ιστορίας της από την αρχαιότητα μέχρι την εποχή των Οθωμανών και την απελευθέρωση. Θα 
συνεχίσουμε προς το όρος Φαλακρό για να επισκεφτούμε το ιδιαίτερο και ξεχωριστό υπόγειο ποτάμιο Σπήλαιο 
Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος της χώρας. Πέραν από τους ποικιλόμορφους 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες θα μας εντυπωσιάσει και ο σιδερένιος υδροτροχός, που χρησίμευσε για την 
άρδευση της περιοχής από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Συνεχίζουμε για το ξακουστό Οχυρό Λίσσε στο Κάτω 
Νευροκόπι, όπου θα ενημερωθούμε για την στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο μας για να απολαύστε τις ανέσεις του, τις περιποιήσεις του Spa ή ένα εξαιρετικό τοπικό κρασί 
από την πλήρη κάβα του. Δείπνο.
3η μέρα: Παρανέστι - Φράγμα Θησαυρού - Καρναβάλι Ξάνθης
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε προς Παρανέστι και από εκεί μέσω μαγευτικής διαδρομής για το φράγμα 
του Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα μας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Συνεχίζουμε για το μοναδικό 
σκηνικό της ρομαντικής ιστορίας της Παλιάς Πόλης με τα αναπαλαιωμένα σπίτια των καπνεμπόρων και τους 
πλακόστρωτους δρόμους, σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια και μασκαράδες. Ξέφρενοι ρυθμοί, χαρούμενες 
φιγούρες καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά άρματα, χοροί σε κάθε δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί, θα 
μας βάλουν σε κλίμα ξεφαντώματος …όπως μόνο οι Ξανθιώτες ξέρουν. Επιστροφή το απόγευμα. Δείπνο και 
Αποκριάτικη βραδιά! 
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος) - Αθήνα
Πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη και αναχώρηση για την Πρώτη Σερρών όπου, για όσους 
επιθυμούν, επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Συνεχίζουμε για τον Τύμβο της 
Αμφίπολης (Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε και επιστρέφουμε στην 
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Ταξίδι σε τοπία φανταστικά, μέρη απόλυτα ενεργειακά, ζούμε την ξέφρενη 
παράτα στην Ξάνθη! έλάτε να τα ζήσουμε!

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή

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

HYDRAmA gRAND 
HOTEL 5* Lux

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο Σοφίτα * 279 189
δίκλινο θέα πόλη 299 212
δίκλινο θέα λίμνη 310 227
3ο άτομο 265 165
3ο άτομο ως 12 ετών 95 δωρεάν
Μονόκλινο Σοφίτα * 379 315
Μονόκλινο πόλη 395 345

Καρναβάλι ΞΑΝΘΗΣ

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελέστατο Ζ PaLaCe 5* Lux στην Ξάνθη • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στο 
ξενοδοχείο Z PaLaCe 5* Lux, τακτοποίηση και δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα αφιερωμένη στην παλαιά πόλη της Ξάνθης που αυτές τις μέρες έχει την 
τιμητική της! Γραφικά λιθόστρωτα σοκάκια, αναπαλαιωμένα αρχοντικά, νεοκλασικά κτίρια και παραδοσιακά 
οικοδομήματα που έχτισαν τεχνίτες της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου συνδυάζουν την τοπική με την 
οθωμανική αρχιτεκτονική. Κοντά στο ξενοδοχείο μας θα δούμε τις καπναποθήκες της πόλης και το περίφημο “Π” 
(οδός Καπνεργατών) που πήρε το όνομα του από το σχήμα που έχουν τα κτίρια του 1890. Μετά την κεντρική 
πλατεία όπου δεσπόζει το παλαιό ρολόι (του 1859). Στo πεζό μέρος της περιήγησης μας μεταξύ άλλων θα 
δούμε το Δημαρχείο, που κτίστηκε το 1830 από τον Εβραίο καπνέμπορο Μωυσή, την Δημοτική Πινακοθήκη, 
το περίφημο Λαογραφικό Μουσείο (εσωτερική επίσκεψη / έξοδα ατομικά) που στεγάζεται στα αρχοντικά των 
καπνεμπόρων Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, την πλατεία Μητρόπολης με τον μητροπολιτικό ναό 
(τρίκλιτη βασιλική) του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (του 1839) και το τριώροφο καμπαναριό του (κτίστηκε 
το 1924), το Μητροπολιτικό Μέγαρο του 1897, το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου κ.α. Θα προχωρήσουμε 
μέχρι την περιοχή του ποταμού Κόσυνθου, που οι ντόπιοι ονομάζουν “Παραλία” και συγκεντρώνει πολλά καφέ, 
εστιατόρια και μπαρ. Ακολουθεί μια μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της Βιστωνίδας για επίσκεψη στο γραφικό 
Πόρτο Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά σύντομη επίσκεψη στην Κομοτηνή. Το βράδυ, δείπνο 
μπουφέ.
3η μέρα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα Θησαυρού - Δράμα 
Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για τη μαγευτική διαδρομή που “κυλά” δίπλα στο Νέστο μέσα στα Θρακικά 
Τέμπη! Διερχόμεθα το Παρανέστι και από εκεί συνεχίζουμε για το φράγμα του Θησαυρού σε ένα τοπίο που 
θα σας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Αργότερα κατευθυνόμαστε για τη Δράμα. Επίσκεψη στο όμορφο πάρκο 
της πόλης με τη λίμνη των Πηγών της Αγίας Βαρβάρας. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και βόλτα και αργότερα 
επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Μονή Καλαμιώτισσας - Πομακοχώρια - Καρναβάλι Ξάνθης
Πλούσιο πρόγευμα από μπουφέ και 09:30 αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγιάς 
της Καλαμιώτισσας, επιβλητικά χτισμένη σε ονειρικό τοπίο με μοναδική θέα πάνω από τον ποταμό Κόσυνθο. 
Συνεχίζουμε στις μοναδικές εικόνες των παραδοσιακών χωριών των Πομάκων Εχίνο και Σμίνθη. Επιστροφή 
στο μοναδικό σκηνικό της παλιάς πόλης της Ξάνθης που σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια και μασκαράδες. 
Ξέφρενοι ρυθμοί, χαρούμενες φιγούρες καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά άρματα, χοροί σε κάθε δρομάκι, 
σερπαντίνες και κομφετί, θα μας βάλουν σε κλίμα ξεφαντώματος …όπως μόνο οι Ξανθιώτες ξέρουν. Το βράδυ 
δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο και το γλέντι συνεχίζεται στους δρόμους ως το πρωί!!!
5η μέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας με τη χαρακτηριστική μακεδονίτικη 
αρχιτεκτονική. Εδώ δεσπόζουν το υδραγωγείο, το Δημαρχείο, τα καπνομάγαζα, τα κάστρα. Χρόνος για καφέ και 
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: Η 4ήμερη δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑυΡΟυ - ΠΟΜΑΚΟΧώΡΙΑ - ΒΙΣΤώΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ

με διαμονή στην Ξάνθη!!!

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

Z PALACE 5* 4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

5 μέρες
7 - 11 Μαρ. 4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες

δίκλινο 289 369 199 259
3ο άτομο 185 230 95 117
3ο άτ. ως 12 ετών 105 125 δωρεάν δωρεάν
4ο άτ. 2 ως 12 ετών 185 230 95 117
Μονόκλινο 390 498 299 395

HYDRAMA GRAND HOTEL ΞΑΝΘΗ KΑΡΝΑΒΑΛΙ

ΜΟΝΑΔΙΚΟ!!!

* Τα δωμάτια τύπου Σοφίτα χωράνε μέχρι 2 άτομα και βρίσκονται στον 5ο όροφο και έχουν παράθυρα οροφής.
Η μετάβαση γίνεται με ασανσέρ μέχρι τον 4ο όροφο και από εκεί με σκάλα (20 σκαλιά)

Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο: € 12 ανά διανυκτέρευση.

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

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή και απεριόριστα ποτά 

στη διάρκεια των δείπνων

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

και απεριόριστα ποτά
στη διάρκεια των δείπνων

RAmADA PLAZA 
THRAKI 5* LUx

5 μέρες
7 - 11 Μαρ.

4 μέρες/
3 νύχτες

5 μέρες/
4 νύχτες

δίκλινο 299 159 199
3ο άτομο 250 120 146
3ο άτομο ως 12 ετ. 130 δωρεάν δωρεάν
4ο άτ. 2 ως 12 ετ. 185 65 80
3o/4ο άτ. 12 ως 18 ετ. 220 95 115
Μονόκλινο 368 220 270

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν
με ημιδιατροφή

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

gRECOTEL ASTIR 
EgNATIA 4* Sup

5 μέρες
7 - 11 Μαρ.

4 μέρες/
3 νύχτες

5 μέρες/
4 νύχτες

δίκλινο egnatia Superior 315 177 210

3ο άτομο 205 82 98

3ο/4o άτομο ως 10 ετών 115 δωρεάν δωρεάν

Μονόκλινο egnatia Superior 430 275 325

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση 06:00 για την μεγάλη γη, την Θράκη. Η επονομαζόμενη 
“Μεγάλος Γίγαντας των Αιώνων’’ είναι συνεχιστής μιας βαθιάς 
παράδοσης που καταγράφεται σε κάθε γωνιά της. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο RaMaDa PLaZa THRaKi 5* Deluxe ή στο GReCOTeL 
asTiR eGnaTia 4* Sup και τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια. 
Μπουφέ δείπνο.

2η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με 
το συγκρότημα λουτρών, το Υδραγωγείο και την Παναγία την 
Κοσμοσώτηρα. Εικόνες σπάνιας ομορφιάς μας συντροφεύουν στη 
διαδρομή προς το Δέλτα του Έβρου και του Εθνικού του πάρκου 
(έξοδα ατομικά). Θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για 
το προστατευόμενο από την συνθήκη Ramsar οικοσύστημα που 
σχηματίζει ο ποταμός και κατόπιν επίσκεψη στο Δάσος της Δαδιάς 
(έξοδα ατομικά). Είναι αναμφισβήτητα ένα από τα ομορφότερα μέρη 
της  Ελλάδας, μωσαϊκό βιότοπων και φωλιά πολλών σπάνιων ζώων 
και φυτών. Συνεχίζουμε για το Σουφλί, στις παρυφές του λόφου του 
Αη-Λιά στη σκιά της Ροδόπης, γνωστό σταυροδρόμι ανατολής και 
δύσης στους δρόμους του μεταξιού. Βόλτα στα καταστήματα των 
μεταξωτών και ευκαιρία να δοκιμάσουμε εξαιρετικής ποιότητας 

τσίπουρο, κρασί και ντόπια αλλαντικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και μπουφέ δείπνο.

3η μέρα: Αδριανούπολη
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία υπέροχη διαδρομή παράλληλα 
του ποταμού Έβρου, φτάνοντας μέχρι τα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
στις Καστανιές (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου), 
με κατεύθυνση την πόλη της Αδριανούπολης. Εκεί θα έχουμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε πολλά ελληνικά κτίρια, ερείπια Ορθόδοξων 
Ιερών Ναών, μουσουλμανικά Τεμένη και βέβαια το Μουσείο 
Υγείας (έξοδα ατομικά). Θα επισκεφτούμε ακόμη το Κάραγατς με 
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας, όπου κάποτε 
στάθμευε το Οριάν Εξπρές. Επιστρέφουμε στην Αλεξανδρούπολη 
και μπουφέ δείπνο.

4η μέρα: Κομοτηνή - Καρναβάλι Ξάνθης
Μπουφέ πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη της Κομοτηνής. 
Περίπατος από τον Πύργο του Ρολογιού στην Ερμού και από 
εκεί προς τα τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των 
Μουσουλμάνων, τα Μουφτεία και το Εσκι Τζαμί, ένα μοναδικό 
τέμενος με μαρμαρόγλυπτα μπαλκόνια. Όμως η γεμάτη χρώματα, 
ήχους και ζωή πόλη της Ξάνθης μας περιμένει. Το μοναδικό σκηνικό 

της ρομαντικής ιστορίας της Παλιάς Πόλης με τα αναπαλαιωμένα 
σπίτια των καπνεμπόρων και τους πλακόστρωτους δρόμους, 
σήμερα κατακλύζεται από τραγούδια και μασκαράδες. Ξέφρενοι 
ρυθμοί, χαρούμενες φιγούρες Καρναβαλιστών, φαντασμαγορικά 
άρματα, χοροί σε κάθε δρομάκι, σερπαντίνες και κομφετί, θα μας 
βάλουν στο κλίμα των Απόκρεω… όπως μόνο οι Ξανθιώτες ξέρουν. 
Επιστροφή το απόγευμα. Μπουφέ δείπνο και αποκριάτικη βραδιά 
με μουσική, γλέντι, χορό.

5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της 
Καβάλας και αφού απολαύσουμε τον καφέ μας, θα συνεχίσουμε για 
την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι 
απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου (μηχανογραφική με λατινικά 
στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από 
την ημερομηνία εισόδου.

δυνατότητα μετάβασης / επιστροφής αεροπορικώς: Ζητήστε μας 
πληροφορίες.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας RaMaDa PLaZa THRa-
Ki 5* Deluxe ή στο GReCOTeL asTiR eGnaTia 4* Sup στην  Αλεξανδρούπολη • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αποκριάτικη βραδιά με 
μουσική, γλέντι, χορό  • Υπηρεσίες RAMADA PLAZA:THALASSO & WELLNESS SPA : χρήση γυμναστηρίου με την επίβλεψη γυμναστή, χρήση του THERMAL SPA SUITE, 
που περιλαμβάνει 4 experience showers, παροχή ερμαρίου με μπουρνούζι, παντόφλες και πετσέτα (μόνο για το RAMADA PLAZA) • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟυΠΟΛΗ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟυΦΛΙ - ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟυ

ΘΡΑΚΗ - ΑΔΡΙΑΝΟυΠΟΛΗ
Ξανθιώτικο Καρναβάλι

...ένα μοναδικό οδοιπορικό στις ομορφιές της Θράκης

RAmADA PLAZA WELLNESS SPA
ΔΩρεΑΝ: χρήση γυμναστηρίου (με επίβλεψη γυμναστή) & 

thermal spa suite (4 Experience showers, Caldarium, Bio sauna, 
aroma steam Bath, ice Fountain & kneipp) • Παροχή ερμαρίου 
με μπουρνούζι, παντόφλες & πετσέτα • 1 Δωρεάν πρόγραμμα 
aqua thalasso Circuit 50’ (hydro jets, relax beds & tepidarium 

με αίθριο). Η είσοδος στο spa και τις πισίνες επιτρέπεται μόνο σε 
άτομα άνω των 16 ετών και κατόπιν ραντεβού.

RAMADA PLAZA THRAKI

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

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
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1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για την Θράκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας RaMaDa 
PLaZa THRaKi 5* Lux και τακτοποίηση στα πολυτελή του δωμάτια. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Καβάλα - Σουφλί - Κάραγατς - Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα γεμάτη από υπέροχες εικόνες. Στο Σουφλί θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Τέχνης Μεταξιού και ακολουθούμε την παραποτάμια διαδρομή στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. Διέλευση των 
συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) και επίσκεψη στο Κάραγατς στον χώρο του κτιρίου 
του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, εκεί όπου κάποτε στάθμευε το Οριάν 
Εξπρές. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές MARGI HOTEL 5* Lux. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο και για όσους επιθυμούν, βραδινός περίπατος γνωριμίας με το ιστορικό κέντρο (πεζή).
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη τους πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361-1453), 
οι Οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το Τέμενος Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της ισλαμικής 
αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσμα 
οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, όπως νωρίτερα το 
Σουλεϊμανίγιε (τζαμί του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, 
τη Ρόδο και τη Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε (1451 μ.Χ.). 
Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι (16ου αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το 
Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς Σερεφελί (15ου αι). Θα εντυπωσιαστούμε από το συγκρότημα Κουλιγιέ 
Μπεγιαζήτ ΙΙ, (1481-1512 μ.Χ.) με το πολυβραβευμένο Μουσείο Υγείας (έξοδα ατομικά). Χρόνος ελεύθερος στην 
Αδριανούπολη για να περιπλανηθείτε στις κλειστές αγορές, να γευθείτε τις τοπικές συνταγές ή να κάνετε ένα 
αυθεντικό Οθωμανικό χαμάμ στα ιστορικά λουτρά του 1368! Στη διάθεση σας βέβαια είναι και το υπέροχο Spa 
του ξενοδοχείου μας, με δωρεάν σάουνα, χαμάμ, εσωτερική πισίνα, Jacuzzi, υπερσύγχρονο γυμναστήριο. το 
βράδυ δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική, χορό!
4η μέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunkopru) - Δαρδανέλια (Καλλίπολη/Gelibolu) - Ξάνθη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη γέφυρα του Εργίνη ποταμού 
στο Uzunkopru με τους 174 θόλους και τόξα μήκους 1.250 μέτρων που θεμελιώθηκε από το Σουλτάνο Μουράτ Β’ το 
1423. Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη μας (εξωτερική) στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου 
που κτίστηκε το 1875 και ανακαινίσθηκε το 2013. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu 
/ Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο και αιώνιο προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης, με πλούσια πολεμική 
και όχι μόνο ιστορία. Ο συνδυασμός των παλιών αρχοντικών και των υπολειμμάτων των βυζαντινών κάστρων 
“πάνω” στο νερό, μοναδικός! Χρόνος για βόλτα και για γευστικές δοκιμές των τοπικών σπεσιαλιτέ (μύδια σε 
σουβλάκι, κοκορέτσι κ.α.). Μέσω Κήπων κατευθυνόμαστε για την πανέμορφη πόλη της Ξάνθης. Εγκατάσταση 
στο πολυτελές Ζ PaLaCe HOTeL 5* Lux. Δείπνο και για όσους επιθυμούν, προτείνουμε έναν βραδινό περίπατο 
(πεζή) στο υπέροχο κέντρο της πόλης.

5η μέρα : Ξάνθη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές!
Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, 
είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου (μηχανογραφική 
με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη 
ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία εισόδου. • Οι διαν/
σεις της Αλεξανδρούπολης  και της Ξάνθης δύναται να 
πραγματοποιηθούν αντίστροφα ή στην Κομοτηνή ή και την 
Καβάλα.

Απόκριες στην Ελλάδα!

ΜΠΑΝΣΚΟ - Ρίλα - Σόφια

περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πλήρως 
ανακαινισμένο (2016), πολυτελέστατο ξενοδοχείο PReMieR LUXURY MOUnTain ResORT & sPa 5* Deluxe στο Μπάνσκο 
Βουλγαρίας • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ελεύθερη χρήση των εγκαταστάσεων του SPA, 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήρια τελεφερίκ & εισόδων σε χώρους επισκέψεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:30 το πρωί από Αθήνα για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά από το 
σύντομο συνοριακό έλεγχο (απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή νέου τύπου ταυτότητα) συνεχίζουμε για 
το Μπάνσκο. Το Μπάνσκο κατά τη χειμερινή περίοδο θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά 
θέρετρα των Βαλκανίων ενώ τους υπόλοιπους μήνες ένας από τους καλύτερους φυσιολατρικούς 
προορισμούς. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πίριν, το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
μνημείων παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο πλήρως 
ανακαινισμένο (2016), πολυτελέστατο ξενοδοχείο PReMieR LUXURY MOUnTain RESORT & SPA 5* 
Deluxe (μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD). Δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ρίλα
Μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για το Βουνό Ρίλα όπου θα επισκεφτούμε το ιστορικό, ομώνυμο 
μοναστήρι και το μουσείο του με τα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια. Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη 
της Ρίλα, γνωστό απλά ως μοναστήρι της Ρίλα, είναι η μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή 
στη Βουλγαρία. Το 1976 ανακηρύχθηκε εθνικό ιστορικό μνημείο της χώρας και το 1983 χαρακτηρίστηκε 
από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
να απολαύστε ΔΩΡΕΑΝ τις εγκαταστάσεις του SPA, όπως εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Σάουνα 
και γυμναστήριο (στο Premier επιπλέον Χαμάμ και Teppidarium). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Σόφια
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Θα 
περιηγηθούμε στους δρόμους της και θα επισκεφτούμε σημαντικά μνημεία της πόλης όπως τον 
καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου 
Νικολάου, το Κοινοβούλιο κ.α. Αν το επιτρέψει ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες, θα επισκεφτούμε και 
το πάρκο-βουνό Βίτοσα (έξοδα ατομικά) για να απολαύσουμε το καταπράσινο ορεινό τοπίο και τη θέα 
της Σόφιας πανοραμικά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για μια σύντομη γνωριμία με την 
όμορφη λουτρόπολη η οποία είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς και είναι γνωστή για τα 
ιαματικά της νερά και την φθηνή αγορά της. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή.

PREmIER 5* Deluxe 4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ.

δίκλινο 305 245
3ο άτομο 250 210
3ο άτομο ως 5 ετών 105 105
3ο άτομο 6 ως 12 ετών 210 180
Μονόκλινο 415 320

ΔΩρεΑΝ ΠΑρΟΧεΣ: Ελεύθερη χρήση WI-FI και των εγκαταστάσεων του SPA 
(εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, γυμναστήριο, χαμάμ & Teppidarium)

Πολυτέλεια & spa στις βαλκανικές Άλπεις
στο πολυτελές Margi Hotel & spa 5* κεντρικό, για να απολαύσετε τον μύθο

και τα αρώματα της ανατολής στο νυχτερινό edirne!

Αδριανούπολη ...η μεγαλοπρεπής! & Δαρδανέλια

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 1 διαν/ση στην 
Αλεξανδρούπολη στο RaMaDa PLaZa THRaKi 5* Lux  , 2 διανυκτερεύσεις στο υπερπολυτελές MaRGi HOTeL 5* 
(Deluxe) στην Αδριανούπολη (Edirne) και μία (1) διαν/ση στην Ξάνθη στο Ζ PaLaCe HOTeL 5* Lux • Μπουφέ πρόγευμα 
και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ένα δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική και χορό (στη θέση 
της ημιδιατροφής της ημέρας) • Δωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / 
Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών • Φ.Π.Α. 
δεν περιλαμβάνονται: Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Από τις δωρεάν παροχές Spa του Margi Hotel, 
εξαιρούνται θεραπείες ομορφιάς, κομμωτήριο, μασάζ κλπ τα οποία είναι κατόπιν ραντεβού και με extra χρέωση.

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν
με ημιδιατροφή & γλέντι

mARgI HOTEL & SPA 5* 5 μέρες
8 & 22 Μαρτίου

δίκλινο 299
3ο άτομο 270
3ο άτομο έως 12 ετ. 250
Μονόκλινο 380

PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT
Επιβάρυνση για Junior Suite (κατόπιν ζήτησης)
€ 25 το δωμάτιο τη νύχτα.

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

ΡΙΛΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για την πανέμορφη πόλη της Καστοριάς μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην 
Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά, 
ηχηρά χαμόγελα ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη γιορτή. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο και 
αγαπημένο ξενοδοχείο LiMneOn ResORT & sPa 5* Deluxe στην Καστοριά και μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Πρέσπες
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το νομό Φλώρινας που φιλοξενεί και τον μεγαλύτερο ίσως 
υδροβιότοπο των Βαλκανίων. Θα γνωρίσουμε τις Πρέσπες, τις ξακουστές “πολυεθνικέs” λίμνες, δύο από 
τις έξι του νομού, πάνω στις οποίες περνάνε τα σύνορα της Ελλάδας, της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 
της Αλβανίας. Στη Μικρή Πρέσπα, πόλο έλξης αποτελεί το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου όπου με πλωτή 
γέφυρα δίνεται η δυνατότητα να το επισκεφθούμε και να θαυμάσουμε την ομώνυμη βασιλική αφού πρώτα 
σταματήσουμε στο χωρίο Άγιος Γερμανός. Ακόμα, στις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας απόμακρο αλλά 
φιλόξενο το χωριό Ψαράδες χαρακτηρίζεται για τους ακρίτες κατοίκους και τα μικρά ταβερνάκια όπου όσοι 
το επιθυμούν, μπορούν να γευτούν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα - ψητές πιπεριές Φλωρίνης, φασόλια 
Πρεσπών, γίγαντες και ψητό γριβάδι (ψάρι από τα γλυκά νερά της λίμνης) με τοπικό τσίπουρο. Αναχώρηση 
για την Καστοριά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Παραδοθείτε στην πολυτέλεια, χαρίστε στον εαυτό 
σας στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις spa κατόπιν συνεννοήσεως με το 
ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Μπουμπούνες Καστοριάς (επίσκεψη στην 
πόλη)
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον διατηρητέο 
παραδοσιακό οικισμό και διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για το οποίο λένε 
ότι είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας. Επίσκεψη στο παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας όπου θα 
επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης (έξοδα ατομικά). Το απόγευμα οι Καρναβαλικές εκδηλώσεις έχουν 
ήδη ξεκινήσει. Άναμμα φωτιών οι «Μπουμπούνες», ατμόσφαιρα γιορτινή, Καρναβαλική. Χάλκινα ακούγονται 
στις γειτονιές και το κέφι κορυφώνεται. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Νέο Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου ” - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα. Πριν αποχαιρετήσουμε την πόλη της Καστοριάς, θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
το νέο καμάρι της πόλης που πρόσφατα άνοιξε για το κοινό, το Σπήλαιο της Καστοριάς (έξοδα ατομικά) 
λίγο πριν την Παναγία την Μαυριώτισσα. Η Σπηλιά 
του Δράκου πήρε το όνομά της από την είσοδο που 
έχει την μορφή στόματος δράκου, ενώ σύμφωνα με την 
παράδοση στο σπήλαιο υπήρχε ένα χρυσορυχείο που το 
φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Στο σπήλαιο, που είναι 
από τα εντυπωσιακότερα της χώρας μας, έχουν βρεθεί 
οστά αρκούδας των σπηλαίων, ηλικίας 10.000 ετών. 
Μία τελευταία βόλτα στο Ντολτσό την παλιά πόλη με τα 
στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που 
θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Απόκριες στην Ελλάδα!

ΜΠΟυΜΠΟυΝΕΣ στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο LiMneOn ResORT & sPa 5* Deluxe στην 
Καστοριά • Μπουφέ πρωινό αμερικάνικου τύπου και μπουφέ 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κατά την άφιξη του 
γκρουπ: ποτό υποδοχής & σοκολατένιες λιχουδιές • Κοτιγιόν 
- Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για 
τους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

με διαμονή στο υπερπολυτελές
LImNEON RESORT & SPA 5* deluxe

με διαμονή στα υπερπολυτελή 
THE mET HOTEL  5*, mEDITERRANEAN PALACE 5*

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν 
με ημιδιατροφή. 

LImNEON 
RESORT & SPA 5*

4 μέρες
8 & 22 Μαρτίου

δίκλινο 259
3ο άτομο 199
Μονόκλινο 353

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

LImNEON RESORT & SPA 5* 4 μέρες/ 3 νύχτες
Απόκριες & 25η

δίκλινο θέα κήπο 144
δίκλινο θέα λίμνη 185
3ο άτομο θέα λίμνη 54
3ο/4ο άτομο ως 6 ετών δωρεάν
3ο/4ο άτ.  6 εως 12 ετών 45
Junior Suite θέα λίμνη * 474
luxury Suite θέα λίμνη * 590
Μονόκλινο 268

* Συνολική τιμή δωματίου έως 3 άτομα.

ΠΡώΤΗ ΣΕΡΡώΝ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΕΔΕΣΣΑ & ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΧΟυ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Καϊμακτσαλάν

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο κεντρικό υπερπολυτελές τΗέ Μέτ 5* 
Deluxe ή στο MeDiTeRRanean PaLaCe 5* Lux • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κοτιγιόν - σερπαντίνες • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση στις 07.30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του 
Ολύμπου. Χρόνος για γεύμα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την γεμάτη ευωδιές πλακόστρωτη 
πλατεία. Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές ξενοδοχείο της επιλογής σας. Ξεκουραστείτε και 
απολαύστε τις ανέσεις του! Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καϊμακτσαλάν (Παλαιός Αγ. Αθανάσιος) - Έδεσσα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας 
και συνεχίζουμε τη θαυμάσια διαδρομή μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, 
το πιο κοσμικό ορεινό χωριό και top χειμερινό θέρετρο της Μακεδονίας, έχει χαρακτηρισθεί από το Υπ. 
Πολιτισμού ως διατηρητέος. Ο μέχρι πρόσφατα εγκαταλελειμμένος Παλιός Αγ. Αθανάσιος έχει μετατραπεί 
σ’ένα από τα πιο κοσμικά ορεινά χωριά με έντονο παραδοσιακό χρώμα, όμορφους ξενώνες, στιλάτα 
μπαράκια, ταβέρνες που απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές βίλλες κ.α. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το 
απόγευμα. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αλιστράτη - Καρναβάλι Σοχού!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Μέσω ξεκούραστης διαδρομής στην Εγνατία Οδό θα επισκεφθούμε το 
παραδοσιακό χωριό Πρώτη, όπου χρόνος για καφέ και για όσους επιθυμούν επίσκεψη στο πατρικό 
σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Αργότερα θα βρεθούμε στο σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα 
μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας. Το θέαμα είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
μέχρι και 15 μέτρων! Η συνέχεια απολαυστική στο ιδιόρρυθμο καρναβάλι του Σοχού Λαγκαδά, 
όπου Κουδουνοφόροι, Τράγοι και Αράπηδες γεμίζουν τους δρόμους και ξεσηκώνουν τους πάντες! 
Παραδοσιακό γλέντι, φαγοπότι και χορός! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη (περιήγηση & Άνω Πόλη) - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα με ολόφρεσκη λαγάνα, μακεδονικό χαλβά και άλλα Σαρακοστιανά και 
μή. Προσκύνημα στον πολιούχο της πόλης τον Αγ. Δημήτριο. Συνεχίζουμε με πανοραμική διαδρομή 
στην παραλιακή, Λευκό Πύργο, Έκθεση, Ροτόντα κ.α. καταλήγοντας στην Άνω Πόλη με τα φημισμένα 
κάστρα και την όμορφη θέα! Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη νωρίς το βράδυ 
με εντυπώσεις μοναδικές.

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι την Κυριακή με DJ

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές/ εκδρομές) 
με ημιδιατροφή / Αποκριάτικο γλέντι την Κυριακή με DJ

THE mET 5* Lux 4 μέρες / 8 - 11 Μαρ. 4 μέρες/ 3 νύχτες
δίκλινο 299 219
3ο άτομο 225 120
3ο άτομο ως 12 ετών 95 δωρεάν
Μονόκλινο 450 370

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή με διαμονή 
σε ανακαινισμένα δωμάτια 4ου, 5ου και 6ου ορόφου

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές/ εκδρομές) με 
ημιδιατροφή σε ανακαινισμένα δωμάτια 4ου, 5ου και 6ου ορόφου

mEDITERRANEAN 
PALACE 5* Lux

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 299 205
3ο άτομο 170 70
3ο άτομο ως 12 ετών 145 45
Μονόκλινο classic 450 359

• Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους.  -  • Δωρεάν χρήση της σάουνας, του jacuzzi και του γυμναστηρίου στο wellness & 
fitness center.  -  • Επιβάρυνση για δίκλινο θέα θάλασσα (δεν διατίθενται τρίκλινα) : € 22 το δωμάτιο τη νύχτα.

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ LIMNEON RESORT

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΝΕΣΤΟΡΙΟ - Καστοριά - Πρέσπες

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ανακαινισμένο 
COUnTRY CLUB HOTeL & sUiTes προδιαγραφών 4* (τυπικά 2*) στο Μικρό Χωριό Ευρυτανίας • Μπουφέ πρόγευμα 
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς 
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 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.

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Μικρό Χωριό - Country Club
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. Αργότερα, εγκατάσταση στο ανακαινισμένο COUnTRY CLUB HOTeL & sUiTes προδιαγραφών 4* (τυπικά 
2*) σε ονειρική τοποθεσία, στο Μικρό Χωριό. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό 
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία, χρώματα αλλά και αγνές γεύσεις μας περιμένει. Διασχίζοντας 
τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα δούμε τα “πατήματα” της Παναγιάς και μετά θα βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι της 
Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και προσκύνημα. Αργότερα, περίπατος στα γραφικά δρομάκια Μεγάλου 
Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να γευθείτε και το διάσημο γαλακτομπούρεκο 
του “Αλέκου”, αλλά να επισκεφθείτε και υπέροχο το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Κορυσχάδες - Καρπενήσι - Γοριανάδες - Saloon !!!
Μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με περίπατο στον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων 
με το ιστορικό πρώην σχολείο του χωριού, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Συνεχίζουμε 
για την 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. Αργότερα θα βρεθούμε στο χωριό 
των Γοριανάδων όπου χρόνος για γεύμα σε ένα από τα πιο εκλεκτά εστιατόρια του νομού!  Η μέρα μας θα κλείσει 
με έναν απολαυστικό περίπατο ή 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. Επιστροφή. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Βλάχικος Γάμος στη Θήβα - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Μέσω Αμφίκλειας - Τιθορέας κατευθυνόμαστε για τη Θήβα για να παρακολουθήσουμε 
την κορύφωση των δρώμενων του πάνω από 200 ετών σατιρικού εθίμου του “Βλάχικου Γάμου”. Νηστίσιμα φαγητά 
και εκλεκτή ρετσίνα Θήβας μοιράζονται και στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η γαµήλια ποµπή, µε το ζεύγος ανεβασμένα 
σε άµαξα, την οποία σέρνουν διαλεχτά άλογα. Τα “μπουλούκια” και οι επισκέπτες ακολουθούν χορεύοντας και 
όλοι εύχονται στο ζεύγος “βίον ανθόσπαρτον”. Η ποµπή θα καταλήξει στον πεζόδρομο της Επαμεινώνδα, όπου 
είναι τοποθετημένες οι καλύβες των συμπέθερων. Εκεί θα γίνει το “ξύρισμα” του γαμπρού και άλλα ωραία! 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής
1. Αθήνα - Καρπενήσι - Γοριανάδες - Κορυσχάδες - Country Club
2. Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό - Saloon  -  3. Βλάχικος Γάμος στη Θήβα - Αθήνα

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: 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. 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. Τις Απόκριες, στο χωριό ανάβουν φωτιές (μπουμπούνες) σε ατμόσφαιρα καρναβαλική, μουσική από 
χάλκινα, με τσίπουρο κ.α.
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.

εκεί που η φύση ζωγραφίζει!!! …εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

ΑΛΠΙΚΗ ΕυΡυΤΑΝΙΑ
& Βλάχικος Γάμος στη Θήβα!ΜΟυΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΤΙΜΟυ - ΚΕΡΙΝΑ ΟΜΟΙώΜΑΤΑ ΜΑυΡΟΧώΡΙΟυ ΝΕΟ ΕΝυΔΡΕΙΟ 

& ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΜΟυΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟυ ΑΓώΝΑ - ΜΠΟυΧΑΡΙΑ & ΝΟΧΤΑΡΙΑ!

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

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

Αποκριάτικο γλέντι με DJ.
AFKOS
gRAmmOS 4*

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ.

απόκριες
4 μέρες/ 3 νύχτες

25η Μαρτίου
4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 255 245 165 155
3ο άτομο 205 205 110 110
3ο άτομο ως 6 ετών * 95 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 190 190 98 98
Μονόκλινο 320 320 230 230

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

COUNTRY CLUb HOTEL 
& SUITES

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 189 245 131 196
3ο άτομο 150 195 70 95
3ο άτομο ως 12 ετών 70 95 20 30
4ο άτομο 2 ως 12 ετών * 189 245 136 204
Μονόκλινο 248 330 184 276

* Παιδί ως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. Για να έχει κρεβάτι ισχύουν οι τιμές 3ου ατόμου.
Δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

* Η χρέωση του 2ου παιδιού, αναβαθμίζει την διαμονή του δωματίου σε Suite.

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

ΠερΙΟρΙΣΜεΝΟΣ 
ΑρΙΘΜΟΣ 
ΘεΣεΩΝ

ΑΝΑΝεΩΜεΝΟ!ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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Λουτρά Πόζαρ (Αριδαίας)

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο αιΓές 
ΜέλαΘΡον 4* στη Βέροια • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο 
Αποκριάτικο γλέντι με D.J. • Αρχηγός / Συνοδός • Κοτιγιόν-Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Βέροια
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για το γραφικό Λιτόχωρο, στους πρόποδες του Ολύμπου. Από εκεί 
φτάνουμε μέχρι τη Μονή Αγίου Διονυσίου με καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Ενιπέα. Άφιξη στο 
αγαπημένο αιΓές ΜέλαΘΡον 4*. Τακτοποίηση στα δωμάτια και μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτες Έδεσσας - Υπαίθριο Μουσείο Νερού Βαρόσι - Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της Έδεσσας. Με συνοδεία τοπικού ξεναγού θα έχουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε μία μοναδική, περιπατητική ξενάγηση (έξοδα ατομικά). Θα θαυμάσουμε τον διπλό καταρράκτη 
και τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο” με το νερό να πέφτει από ύψος 70 περίπου μ. Ενημέρωση και μεταφορά 
στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού, όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά 
είδη ψαριών του γλυκού νερού και ερπετά. Θα δούμε επίσης το “Κανναβουργείο” (υδροκίνητο εργοστάσιο). 
Στην συνέχεια θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή, Μακεδονίτικη συνοικία Βαρόσι και επίσκεψη 
του Λαογραφικού Μουσείου. Αναχώρηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας με τις ιαματικές πηγές 
Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας. Θα απολαύσουμε (για όσους ενδιαφέρονται) τις ευεργετικές τους 
ικανότητες στην εξωτερική πισίνα, καθώς και τον καφέ μας σε μία υπέροχη τοποθεσία, δίπλα στις πηγές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Βεργίνα - Καρναβάλι Νάουσας
Πρόγευμα και επίσκεψη στο μουσείο της Βεργίνας (έξοδα ατομικά), όπου συναντάμε τα σημαντικότερα 
μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα του αρχαιολογικού χώρου της Βεργίνας - Αιγών, Η Νάουσα, γιορτινή, 
αποκριάτικη, γεμάτη κόσμο που γιορτάζει σε μια μοναδική ατμόσφαιρα με κέφι, μουσικές να ακούγονται από 
παντού. Από το βάθος του δρόμου ξεπροβάλει η παρέλαση των Καρναβαλιστών. Μπούλες και Γενίτσαροι με 
τις παραδοσιακές φορεσιές και τις κουδούνες πλημμυρίζουν τους δρόμους της πόλης. Ατμόσφαιρα κεφιού 
και ξενοιασιάς διάχυτη σε όλη την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αποκριάτικο μπουφέ δείπνο με μουσική, 
χορό και διασκέδαση από D.J.
4η μέρα: Βέροια (παλιές συνοικίες, Χριστιανικά κ Οθωμανικά μνημεία) - Βήμα Απ.Παύλου - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και πεζή ξενάγηση της “άγνωστης” Βέροιας. Με συνοδεία ξεναγού (έξοδα ατομικά) θα 
ξεκινήσουμε την πεζή περιπλάνησή μας από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, το σημείο στο οποίο δύο 
φορές κήρυξε, το 54 μ.Χ., τη νέα χριστιανική πίστη o Απόστολος των Εθνών. Θα προχωρήσουμε προς τα 
Δίδυμα Λουτρά (Χαμάμ) και την Εβραϊκή συνοικία Μπαρμπούτα με τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα επιβλητικά 
αρχοντικά, θα περάσουμε από την Παλιά Μητρόπολη (11ος αι.). Βλέποντας την ελληνιστική συνοικία 
“Κυριώτισσα” με τις παλιές πέτρινες κατοικίες, κτισμένες η μια πλάι στην άλλη, που μαρτυρούν μια σπάνια 
αρχιτεκτονική ομορφιά, θα βρεθούμε στην Εκκλησία του Χριστού (14 αι.) το γνωστότερο βυζαντινό μνημείο 
της πόλης. Χρόνος για περίπατο και σουβενίρ (μην παραλείψετε το περίφημο ρεβανί) και επιστρέφουμε στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Μπούλες και Γενίτσαροι Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

ΟΛυΜΠΟΣ - Καταρράκτες ΕΔΕΣΣΑΣ
Καρναβάλι ΚΟΖΑΝΗΣ!

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο MeDiTeRRanean 
ViLLaGe HOTeL & sPa 5* Lux στην Παραλία Κατερίνης • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή 
στην Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή μουσική, γλέντι και χορό • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες • Κοκτέηλ υποδοχής • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΝΑΟυΣΑ - ΛΙΤΟΧώΡΟ - ΒΕΡΓΙΝΑ

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

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

ημιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

 ΑΙΓεΣ ΜεΛΑΘρΟΝ 4* 4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

 απόκριες
4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 239 149
3ο άτομο 190 105
4ο άτομο 185 98
3ο άτομο ως 12 ετών 95 δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 155 65
Μονόκλινο 299 210

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική

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

Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική

SENTIDO mEDITERRANEAN 
VILLAgE 5*

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

22 - 25 Μαρ.
3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 179 239 105 149
δίκλινο Family 205 275 129 185
3o άτομο 169 225 90 134
3ο άτομο 3 έως 13 ετών 125 160 40 55
4ο άτομο 3 έως 13 ετών * 125 160 40 55
Μονόκλινο 225 299 145 210

* 4ο άτομο μόνο σε Family δωμάτιο. 

1η μέρα: Αθήνα - Παλαιός Παντελεήμονας - Πιερία
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 για το παραδοσιακό χωριό του Παλαιού Παντελεήμονα, που έχει αναπαλαιωθεί 
στο παλιό αρχιτεκτονικό του στυλ, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο και το Αιγαίο Πέλαγος. Απολαύστε καφεδάκι 
στην κεντρική λιθόστρωτη και γεμάτη αιωνόβιους πλατάνους πλατεία. Άφιξη στην Παραλία Κατερίνης, ποτό υποδοχής 
και εγκατάσταση στο εντυπωσιακό MeDiTeRRanean ViLLaGe HOTeL & sPa 5* Lux σε δωμάτια με θέα θάλασσα. 
Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας - Έδεσσα - Νάουσα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας (έξοδα ατομικά), που υπήρξε γενέτειρα 
σπουδαίων Μακεδόνων, με τον Μ. Αλέξανδρο να κατέχει την πιο περίοπτη θέση. Ο δυναμικός της κόσμος αναδύεται 
μέσα από τα χιλιάδες ευρήματα της αρχαίας πόλης και μας δείχνει μέρος από την ακμή και το μεγαλείο του μακεδονικού 
βασιλείου. Συνεχίζουμε για την Έδεσσα με τους περίφημους καταρράκτες όπου ελεύθερος χρόνος στην γραφική 
συνοικία Βαρόσι για να απολαύσουμε τον περίπατο και τον καφέ μας. Το μεσημέρι θα βρεθούμε στην γιορτινή 
Νάουσα με το περίφημο πάρκο του Αγίου Νικόλαου για το γεύμα μας (προαιρετικά). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Σιάτιστα - Καρναβάλι Κοζάνης !!!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την αρχοντική Σιάτιστα, γνωστή από τα παλιά χρόνια για τις 
γούνες, τα παραδοσιακά κελάρια με το λιαστό κρασί, τα επιβλητικά αρχοντικά και το Παλαιοντολογικό Μουσείο. 
Το μεσημέρι άφιξη στην πόλη της Κοζάνης, η οποία σήμερα γιορτάζει στους ρυθμούς του καρναβαλιού. Χρόνος για 
περιπλάνηση και γιατί όχι, συμμετοχή στα δρώμενα. Η μεγάλη παρέλαση αρμάτων και ομάδων μεταμφιεσμένων 
αρχίζει! Χρώματα, μουσική, χορός και κίνηση, άρματα φορτωμένα με τη λαϊκή έμπνευση και την τοπική παράδοση, 
χιλιάδες καρναβαλιστές γεμάτοι κέφι και διάθεση για ξεφάντωμα θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Λένε, ότι όσοι 
έχουν επισκεφτεί το Καρναβάλι της Κοζάνης μία φορά, δεν θα ήταν και η μοναδική τους. το βράδυ δείπνο και 
αποκριάτικο ξεφάντωμα με ζωντανή μουσική, χορό και τραγούδι!
4η μέρα: Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα
Πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη, χρόνος για απόλαυση των υπέροχων χώρων του ξενοδοχείου και 
αναχώρηση για τα Τέμπη. Πανέμορφη διαδρομή δίπλα στον Πηνειό, προσκύνημα στην Αγία Παρασκευή και ανάβαση 
στα ιστορικά Αμπελάκια με τα διατηρητέα κτίσματα όπου βρίσκεται και το περίτεχνο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς 
(18ου αι) αλλά και το φανταστικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.
Mediterranean Specials: Ελεύθερη χρήση (επιτρέπεται στους άνω των 16 ετών) της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας 
με υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου. Για τους μικρούς μας φίλους λειτουργεί κλειστός παιδότοπος.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα (Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας - Έδεσσα - Νάουσα)

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

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΜΕΤΕώΡΑ - Λίμνη Πλαστήρα

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
aMaLia MeTeORa 4* στην Θεόπετρα Καλαμπάκας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 με ενδιάμεσες στάσεις και κατεύθυνση για την Πύλη για επίσκεψη 
στη βυζαντινή εκκλησία του 13ου αι Πόρτα Παναγιά. Συνεχίζουμε για φωτογραφίες στο τοξωτό γεφύρι του 
Αγίου Βησσαρίωνα και ανάβαση μέχρι το ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. Στην Ελάτη με τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες, γευθείτε ανεπανάληπτες παραδοσιακές συνταγές στις τοπικές 
ταβέρνες. Άφιξη και εγκατάσταση στο αγαπημένο και αρχοντικό aMaLia MeTeORa HOTeL 4*, στην Θεόπετρα 
Καλαμπάκας. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο γραφικό Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με το τεράστιο 
πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την Πινακοθήκη του Αβέρωφ (έξοδα ατομικά). 
Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα 
της περιοχής. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί και 
τσίπουρο. Επιστροφή και ξεκούραση. To βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την ‘’Γούρνα της Βαβάς” όπως ονομαζόταν τα πολύ παλιά 
χρόνια η Λίμνη Πλαστήρα. Ανάβλυζε το νερό και τα γύρω ποτάμια και οι χείμαρροι τη βοηθούσαν να γεμίζει 
τον “παππού’ ’Μέγδοβα. Η λίμνη, αποτελεί την υλοποίηση μιας ιδέας, που συνέλαβε το 1925 ο Νικόλαος 
Πλαστήρας. Η μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες της, είναι 
κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, 
πλατάνια και σκλήθρα. Προσκύνημα στην Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα και πέρασμα από την Πλαζ του 
Λαμπερού. Συνεχίζουμε για το Φράγμα. Περνώντας από τα χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, απέραντη ομορφιά μας 
αφήνει έκθαμβους. Επιστροφή στο Amalia. To βράδυ δείπνο - αποκριάτικο γλέντι με DJ!
4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση, με κατάνυξη στους μεγαλειώδεις μοναστηριακούς βράχους των 
Μετεώρων. Επίσκεψη των Ιερών Μονών Βαρλαάμ και Μεγ.Μετεώρου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι / 2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα / 3η μέρα: Μετέωρα-Αθήνα

AmALIA mETEORA 4*

ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟυΛΙ - ΜΕΤΣΟΒΟ

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με 
ημιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

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

Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

AmALIA mETEORA 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

δίκλινο 189 250 109 162
3ο άτομο 153 195 75 110
3ο άτομο ως 10 ετών 90 105 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 10 ετών 125 155 50 70
Μονόκλινο 260 355 182 269

τα χρώματα της... λίμνης Πλαστήρα

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
THessaLiKOn GRanD HOTeL & sPa 5* Lux. κοντά στην Καρδίτσα • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 με ενδιάμεσες στάσεις και κατεύθυνση για την Πύλη για επίσκεψη 
στη βυζαντινή εκκλησία του 13ου αι Πόρτα Παναγιά. Συνεχίζουμε για φωτογραφίες στο τοξωτό γεφύρι του 
Αγίου Βησσαρίωνα και ανάβαση μέχρι το ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. Στην Ελάτη με τα 
εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες, γευθείτε ανεπανάληπτες παραδοσιακές συνταγές στις τοπικές 
ταβέρνες. Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές THessaLiKOn GRanD HOTeL & sPa 5* Lux, λίγο έξω από 
την Καρδίτσα.

2η μέρα: Τρίκαλα - Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Πρωϊνή επίσκεψη στα Τρίκαλα που διαρρέονται από τον Ληθαίο ποταμό. Θα 
επισκεφθούμε το Κουρσούμ τζαμί, θα περάσουμε από την κεντρική γέφυρα του 1886 και θα κάνουμε τον 
ανηφορικό περίπατο μάσα από τη συνοικία Βαρούσι μέχρι το Φρούριο με το ρολόι (έμβλημα της πόλης). Το 
μεσημέρι θα βρεθούμε στο Μέτσοβο για να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, την Πινακοθήκη 
Αβέρωφ (έξοδα ατομικά). Χρόνος για να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ με εκλεκτό ντόπιο κρασί, για βόλτα 
στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα και τα σουβενίρ. Επιστροφή, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο. 

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Καρναβάλι Σοφάδων
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ονειρική ημέρα στα τοπία της Λίμνης Πλαστήρα ή Ταυρωπού. Αρχίζουμε από 
την Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα. Πέρασμα από την Πλαζ του Λαμπερού και συνεχίζουμε για το Φράγμα. 
Περνώντας από τα χωριά Νιοχώρι και Καλύβια, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη 
ομορφιά μας αφήνουν έκθαμβους. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για τους Σοφάδες Καρδίτσας για να 
παρακολουθήσουμε την καρναβαλική παρέλαση και το κάψιμο του καρνάβαλου στην κεντρική πλατεία. Το 
βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη των Ιερών Μονών Βαρλαάμ και Μεγ.Μετεώρου. Επιστρέφουμε στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα-Πύλη-Ελάτη-Περτούλι
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα-Καρναβάλι Σοφάδων
3η μέρα: Μετέωρα-Αθήνα

στο πολυτελές THESSALIKON gRAND HOTEL & SPA 5* lux

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΟΦΑΔώΝ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟυΛΙ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΜΕΤΕώΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.

(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με ημιδιατροφή
THESSALIKON gRAND 
HOTEL & SPA 5*

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 185 245 110 153
3ο άτομο 158 205 84 115
3o άτομο έως 12 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 130 170 60 85
Μονόκλινο 230 310 150 215

THESSALIKON GRAND

Απόκριες στην Ελλάδα!

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

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

ΜΕΤΕΩΡΑ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
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Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν
με ημιδιατροφή/ Αποκριάτικο γλέντι 

με μουσική από DJ

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

με ημιδιατροφή /Αποκριάτικο γλέντι 
με μουσική από DJ

VOLOS PALACE 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

δίκλινο Θέα πόλη 195 265 125 185
δίκλινο Μερική Θέα Θάλ. 210 285 140 205
3ο άτομο θέα πόλη 170 225 95 140
3ο άτομο ως 6 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών 110 140 40 55
Μονόκλινο Θέα πόλη 265 365 195 280
Μονόκλινο Μερική Θέα Θάλ. 289 399 220 315

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.

(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή

DOmOTEL xENIA
VOLOS 5*

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

δίκλινο θέα πόλη 212 287 139 199

δίκλινο θέα θάλασσα 235 315 158 228

3ο άτομο 184 240 110 155

3ο άτομο ως 6 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν

3ο άτομο 7 ως 12 ετών 130 170 65 85

Μονόκλινο θέα πόλη 299 414 230 330

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

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΜΗΛΙΕΣ

ΒΟΛΟΣ - ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟυ
ΤΣΙΠΟυΡΑ & ΚΟυΛΟυΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟυ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟυ

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο κεντρικό 
VOLOs PaLaCe 4* sup ή στο υπέροχο DOMOTeL Xenia VOLOU 5* Lux • Μπουφέ πρωινό και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

DOMOTEL XENIA VOLOU VOLOS PALACE

Απόκριες στην Ελλάδα!

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

ΠΗΛΙΟ

ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΠΗΛΙΟΥ

Μην παραλείψετε: Να προμηθευθείτε τον διεθνώς βραβευμένο (2 χρυσά αστέρια) 
Χαλβά Παπαγιαννόπουλου από το εργαστήριο του δίπλα από το Volos Palace!
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Διπλό Καρναβάλι!
Κοζανίτικο & Μπουρανί στον Τύρναβο!

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές GReCOTeL 
LaRissa iMPeRiaL 5* Lux στη Λάρισα • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή 
στο Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, χαμάμ, 
σάουνας και γυμναστηρίου, wi-fi σε κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλικός κάμπος - Διαχρονικό μουσείο - Λάρισα
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ, προς Λαμία-Δομοκό-Φάρσαλα και την απέραντη 
Θεσσαλική πεδιάδα. Άφιξη στη Λάρισα και επίσκεψη στο στολίδι της Θεσσαλίας, το διαχρονικό Μουσείο 
λάρισας (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά του εκθέματα και την εξαιρετική παρουσίαση τους. Αργότερα θα 
περιηγηθούμε στο κέντρο της πόλης με τους πεζόδρομους , τις πλατείες, τα εντυπωσιακά σιντριβάνια για να 
δούμε το αρχαίο θέατρο του 3ου αι. π.Χ., το φρούριο και το Ναό του Αγίου Αχιλλείου στον ομώνυμο λόφο. 
Χρόνος για γεύμα στα εκλεκτά τσιπουράδικα και εγκατάσταση στο GReCOTeL LaRissa iMPeRiaL 5* Lux. 
Απόγευμα ελεύθερο για να απολαύσετε τους χώρους και τις ανέσεις του ή τις αναζωογονητικές υπηρεσίες του 
“Imperial Health Spa” με πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ κ.α. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Σαραντάπορο - Χάνι Χατζηγώγου - Σιάτιστα - Κοζανίτικο Καρναβάλι
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη ημέρα που αρχίζει με επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Σαρανταπόρου με 
πλήθος εκθεμάτων της εποχής των Βαλκανικών πολέμων και το Χάνι Χατζηγώγου που υπήρξε το στρατηγείο 
του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου κατά την ιστορική μάχη του 1912. Θα διασχίσουμε την εντυπωσιακή γέφυρα 
της λίμνης του Πολυφύτου (Αλιάκμονα) που συνδέει τα Σέρβια με το Νομό Κοζάνης. Το τοπίο είναι θεαματικό! 
Προορισμός μας η αρχοντική Σιάτιστα, γνωστή από τα παλιά χρόνια για τις γούνες, τα παραδοσιακά κελάρια 
με το λιαστό κρασί, τα επιβλητικά αρχοντικά, το Παλαιοντολογικό Μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η πόλη 
της Κοζάνης που αυτές τις μέρες ζει στους ρυθμούς της Αποκριάς. Αφού επισκεφθούμε την εκκλησία του 
Αγ.Νικολάου και το λαογραφικό μουσείο, θα καταλήξουμε (πεζοί) στην κεντρική πλατεία με το Ρολόι (τον 
Μαμάτσιο στα Κοζανίτικα). Απολαύστε την μεγάλη παρέλαση με τα άρματα και τα πολλά γκρούπ των 
σύγχρονων καρναβαλιστών αλλά και τα πολλά παραδοσιακά στοιχεία και φορεσιές, τα Σούρδικα τραγούδια 
που συνοδεύονται από μπάντες με πολλά χάλκινα πνευστά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Το 
βράδυ, αποκριάτικο γλέντι-ξεφάντωμα με δείπνο μασκέ, μουσική από DJ, χορό ως αργά!
3η μέρα: Τύρναβος (Μπουρανί) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και η μέρα μας είναι αφιερωμένη στο “διαφορετικό” και πιο “πικάντικο” μέρος του 
καρναβαλιού, του παραδοσιακού Μπουρανί στον Τύρναβο! Διασκεδάστε με τα πειράγματα και το αστείρευτο 
κέφι, τα ερωτικά σύμβολα και τα σατυρικά τραγούδια. Μην παραλείψετε μαζί με τα νηστίσιμά σας να γευθείτε 
και το φημισμένο τοπικό τσίπουρο. Επιστροφή στην Αθήνα νωρίς το βράδυ με αναμνήσεις πραγματικά 
μοναδικές. 
Σημειώσεις: Οι υπηρεσίες του Imperial Health Spa, δεν παρέχονται σε άτομα κάτω των 14 ετών.
To Imperial Health Spa λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 13:00-21:00.

Το Καρναβαλικό Κομιτάτο
της Πρέβεζας

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • Διαμονή στο MaRGaROna 
ROYaL 3* Sup στην Πρέβεζα • Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στην Αποκριάτικη 
βραδιά με ζωντανή μουσική γλέντι και χορό • Κοτιγιόν, Σερπαντίνες • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 για την Άρτα με το παραδοσιακό της γεφύρι και το κάστρο και από 
εκεί για την νησιωτική Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο MaRGaROna ROYaL 3* sup στην Πρέβεζα. 
Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα : Νικόπολη - Αχέροντας - Νεκρομαντείο - Καρναβαλικό Κομιτάτο !
Μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη στην ρωμαϊκή Νικόπολη με τη μακραίωνη ιστορία, που 
ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό το 31 π.Χ. Συνεχίζουμε για το χωριό Αμμουδιά όπου καιρού επιτρέποντος θα 
κάνουμε την περίφημη βαρκάδα (έξοδα ατομικά) στις εκβολές του Ομηρικού ποταμού Αχέροντα. Ακολουθεί 
επίσκεψη σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, το Νεκρομαντείο. Από 
εκεί θα κατευθυνθούμε στις πηγές του Αχέροντα για να απολαύσουμε το τοπίο. Χρόνος για γεύμα στην 
πανέμορφη εξοχή στη Γλυκή. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο και ελάτε να παρελάσουμε στη 
μεγάλη με άρματα παρέλαση του μεγαλύτερου Καρναβαλιού σε Ήπειρο και Αιτωλοακαρνανία τόσο από 
πλευράς εκδηλώσεων όσο και συμμετοχών, που διοργανώνει στην Πρέβεζα το Καρναβαλικό Κομιτάτο!
3η μέρα: Τζουμέρκα - Άγναντα - Πράμαντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία φανταστική διαδρομή στα Τζουμέρκα. Μέσω Πλάκας 
κατευθυνόμαστε για το κεφαλοχώρι των Αγνάντων όπου χρόνος για καφέ και βόλτα και στη συνέχεια 
επίσκεψη στο σπήλαιο της Ανεμότρυπας (έξοδα ατομικά). Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα και 
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή 
μουσική!
4η μέρα: Μεσολόγγι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Μεσολόγγι και τον συναισθηματικά φορτισμένο “κήπο 
των Ηρώων”. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: • Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα • Το Αποκριάτικο γλέντι για οργανωτικούς 
λόγους μπορεί να γίνει το Σάββατο αντί την Κυριακή.

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι στις 10/3 με DJ.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι στις 10/3 με DJ 

gRECOTEL LARISSA 
ImPERIAL 5*

3 μέρες
9 - 11 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο Anex 199 120 179
δίκλινο Κεντρικό 209 130 195
3ο άτομο 140 60 80
3ο άτομο ως 6 ετών 90 δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών 108 35 47
Μονόκλινο Anex 279 210 305
Μονόκλινο Κεντρικό 299 230 335

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική

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

Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική

mARgARONA ROYAL 
3*sup

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

δίκλινο 177 232 94 138
3ο άτομο 148 185 62 92
3ο άτομο ως 10 ετών 90 105 δωρεάν δωρεάν
Μονόκλινο 232 315 154 226

με διαμονή στο πολυτελές grecotel Larissa Imperial 5* lux ...&  ολοήμερη στα Τζουμέρκα & το Σπήλαιο Ανεμότρυπας

ΤΟP
εΠΙΛΟΓΗ!!

Απόκριες στην Ελλάδα!

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

ΤΟ ΠΙΟ 
ΑΠΟΚρΙΑΤΙΚΟ
ΠρΟΓρΑΜΜΑ

!!!
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ΣΚυΡΙΑΝΗ Αποκριά

περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου 
Κύμη - Σκύρος - Κύμη (οικονομική θέση) • 
Μεταφορές, εκδρομές με πούλμαν • Διαμονή 
στο sKiROs PaLaCe 4* • Μπουφέ 
πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Δώρο απεριόριστα ποτά 
στα δείπνα, όλα self service (βαρελίσιο 
κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) • Αρχηγός - 
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών 
• Φ.Π.Α.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ως περιγραφή • Διαμονή στο KYMi 
PaLaCe HOTeL 4* στην παραλία της Κύμης • Πλούσιο πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή 
στο Αποκριάτικο γλέντι με D.J. • Κοτιγιόν - σερπαντίνες • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Αναχώρηση από Αθήνα 10:00 για την Κύμη, επιβίβαση στο Ferryboat 16:00 και άφιξη 17:40 στη Λιναριά, 
το λιμάνι της Σκύρου, όπου είναι παράδοση να υποδέχονται τα πλοία από τον “Κάβο” με το επικό μουσικό 
αριστούργημα του Richard Strauss “Zarathustra”. Μεταφορά στο ανακαινισμένο (2014) ξενοδοχείο 
sKiROs PaLaCe 4*. Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Η Σκύρος το τριήμερο ξενυχτά κάθε βράδυ!
2η μέρα : Γύρος του νησιού - Σκυριανά αλογάκια
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στο βόρειο τμήμα με τα πυκνά πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη 
θάλασσα. Υπέροχο τοπίο και πανέμορφες παραλίες με τυρκουάζ νερά. Στη διαδρομή μας η Ατσίτσα, μέσα 
στο πράσινο και γραφικούς κολπίσκους. Στάση στο παραθαλάσσιο Πεύκο, παραδομένο στην ομορφιά 
του τόπου. Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά “πόνυ”, μία από τις πιο σπάνιες φυλές 
αλόγων που υπάρχουν στον κόσμο! Το απόγευμα θα περπατήσουμε στην παλιά χώρα της Σκύρου κάτω 
από το φωταγωγημένο μεσαιωνικό κάστρο με την εντελώς διαφορετική, ρομαντική ατμόσφαιρα! Δείπνο 
μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα : Χώρα Σκύρου - Γέροι, Κορέλες & Τράτα
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στη Χώρα, αμφιθεατρικά χτισμένη, σαν “γαντζωμένη” πάνω 
στον βράχο του Θησέα. Θα περιηγηθούμε πεζή στα παραδοσιακά πλακόστρωτα και την πλατεία Μπρούκ, 
θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάϊτς. Θα απολαύσουμε τα 
Διονυσιακά έθιμα του Γέρου, της Κορέλας και του Φράγκου, αλλά και της “Τράτας” με τις αυτοσχέδιες 
υπαίθριες θεατρικές παραστάσεις με απαγγελίες σατυρικών στίχων από μασκαρεμένους ερασιτέχνες 
ποιητές και ηθοποιούς! Δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά, γλέντι με μουσική από DJ, χορό!
4η μέρα : Κούλουμα - Κύμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα με φρέσκια λαγάνα. Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάζεται στην κεντρική πλατεία με 
παραδοσιακές φορεσιές, νηστίσιμους μεζέδες, τοπικές σπεσιαλιτέ, υπαίθρια γλέντια και άφθονο ντόπιο 
κρασί. Από τη Λιναριά θα επιβιβαστούμε 15:00 στο ferry που θα μας μεταφέρει στην Κύμη 16:50 και από 
εκεί οδικώς επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Σημείωση: • Το 3ήμερο πρόγραμμα αναχωρεί από Αθήνα στις 06.00 πμ. Συμπτύσσει την 1η και την 2η 
μέρα, παραλείποντας τη διαδρομή στο βόρειο τμήμα και την Ατσίτσα. Το πλοίο αναχωρεί από Κύμη στις 
11.00 και φθάνει στην Σκύρο στις 12:40.

1η µέρα: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύµη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα Νέα Στύρα στη νότια Εύβοια. Χρόνος για καφεδάκι 
και μεζεδάκια στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για την παραλία της Κύμης όπου εγκατάσταση στο 
εντυπωσιακό KYMi PaLaCe HOTeL 4*. Υποδοχή από τις κυρίες του Γυναικείου συνεταιρισμού Αυλωναρίου 
με τοπικά προϊόντα. Το βράδυ δείπνο από μπουφέ.
2η µέρα: Ζυθοποιεία SEPTEM - Ι.Μ.Μάντζαρη - Άνω Ποταµιά (Λιοτρίβι Κασοµούλη & Αρχ. Συλλογή) 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην πολυβραβευμένη μικροζυθοποιεία “SEPTEM” για θα 
ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις της αλλά και γευστικά, ώστε να εντρυφήσουμε στα μυστικά της. Ακολουθεί 
προσκύνημα στην Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Μάντζαρη (11 αι) και επίσκεψη στο παλιό λιοτρίβι του 
Κασομούλη (που έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως μουσειακός επισκέψιμος χώρος) όπου θα 
γνωρίσουμε την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια, επίσκεψη στην αρχαιολογική 
συλλογή της Άνω Ποταμιάς, που περιλαμβάνει τα ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί όπου η ακρόπολη 
της Αρχαίας Κύμης. Θα περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Ποταμιάς, 
από τα παλαιότερα χωριά της περιοχής, η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα στο πέλαγος και διατηρεί 
στοιχεία παραδοσιακής νησιώτικης αρχιτεκτονικής! Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η µέρα: Λαογραφικό Μουσείο Παπανικολάου - Ι.Μ. Μεταµόρφωσης Σωτήρος - Καρναβάλι Κύμης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Παπανικολάου (Test Pap) 
που στεγάζεται σε υπέροχο νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα στο είδος του στη χώρα, με 
συλλογή που αριθμεί περί τα 1600 αντικείμενα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος (16 αι) κτισμένη στην αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου λίγο έξω από την Κύμη. Χρόνος για γεύμα 
και ακολουθεί η παράτα του Καρνάβαλου στην κεντρική πλατεία σε ένα κάλεσμα γεμάτο κομφετί, σερπαντίνες, 
μασκαράδες, ξέφρενο χορό, ατέλειωτο τραγούδι και  πολλές πολλές εκπλήξεις! Επιστροφή και ξεκούραση. Το 
βράδυ, Αποκριάτικο δείπνο - γλέντι συνοδεία μουσικής από DJ!
4η μέρα: Αυλωνάρι (Βυζαντινή εκκλησία & Γυν.Συνεταιρισμός) - Βλάχικος Γάμος στη Θήβα - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στο Αυλωνάρι για να δούμε την Βυζαντινή τρισυπόστατη εκκλησία 
(11 αι) και για εκλεκτά ψώνια από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό. Κατευθυνόμαστε για τη Θήβα όπου θα 
παρακολουθήσουμε την κορύφωση των δρώμενων του πάνω από 200 ετών σατιρικού εθίμου του “Βλάχικου 
Γάμου”. Νηστίσιμα φαγητά και εκλεκτή ρετσίνα Θήβας μοιράζονται και στις 2 το μεσημέρι ξεκινάει η γαµήλια 
ποµπή, µε το ζεύγος ανεβασμένα σε άµαξα, την οποία σέρνουν διαλεχτά άλογα. Τα “μπουλούκια” και οι 
επισκέπτες ακολουθούν χορεύοντας και όλοι εύχονται στο ζεύγος “βίον ανθόσπαρτον”. Η ποµπή θα καταλήξει 
στον πεζόδρομο της Επαμεινώνδα, όπου είναι τοποθετημένες οι καλύβες των συμπέθερων. Εκεί θα γίνει το 
“ξύρισμα” του γαμπρού και πολλά άλλα ωραία! Επιστρέφουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα.

Καρναβάλι ΚυΜΗΣ
& Βλάχικος Γάμος στη Θήβα!

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

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

Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

KYmI PALACE 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

δίκλινο θέα θάλασσα 185 239 105 149
3ο άτομο 155 195 60 85
3ο άτομο έως 12 ετών 90 105 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο έως 6 ετών 90 105 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 7 έως 12 ετών 130 160 40 60
Μονόκλινο θέα θάλασσα 230 299 160 220

στο υπέροχο KYmI PALACE 4*

ΤΙΜΗ
ΓΝΩρΙΜΙΑΣ!!!

Απόκριες στην Ελλάδα!

Λαογραφικό Μουσείο Φάλταϊτς - Σκυριανά αλογάκια !!!

* Μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά.

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή και 
απεριόριστα ποτά * στη διάρκεια των δείπνων

SKIROS PALACE 4*
Απόκριες

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

δίκλινο 212 249
3ο άτομο 145 175
Μονόκλινο 252 299

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

ΣΚΥΡΟΣ
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Απόκριες στην Ελλάδα!

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

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος 
- Κυλλήνη • Διαμονή στο sTRaDa MaRina HOTeL 4* στο κέντρο της πόλης • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο στο 
ξενοδοχείο • Ποτά (¼ κρασί ή 1 μπύρα ή 1 αναψυκτικό και νερό) στη διάρκεια των δείπνων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή 
και ποτά στη διάρκεια των δείπνων /

Αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο 
Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με 
ημιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια 
των δείπνων/ Αποκριάτικο γλέντι με 

ζωντανή μουσική
bELLE HELENE 
3* sup

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ. 3 μέρ./ 2 νύχτ. 4 μέρ./ 3 νύχτ.

δίκλινο 189 254 115 159
3ο άτομο 155 199 75 105
3ο άτ. ως 12 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών 145 184 65 92
Μονόκλινο 255 350 179 258
Family cozy * - - 320 455
Family comfort * - - 350 498

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για την καστροπολιτεία του Μυστρά (έξοδα ατομικά). Αργότερα στη 
Σπάρτη θα δούμε το μουσείο - κόσμημα Ελιάς και ελληνικού λαδιού (έξοδα ατομικά), με εκθέματα 
και μηχανισμούς από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Συνεχίζουμε για εγκατάσταση στο 
BeLLe HeLene 3* sup στην παραλία Βαθύ κοντά στο Γύθειο, σε δωμάτια με θέα θάλασσα. το 
βράδυ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη
Πρόγευμα και επίσκεψη στον μοναδικά αναστηλωμένο, πλήρως λειτουργικό νερόμυλο στο 
χωριό των Ταλάντων. Συνεχίζουμε για το εντυπωσιακό σπήλαιο της Καστανιάς, 2ο στο είδος 
του στην Ευρώπη (έξοδα ατομικά). Σε μικρή απόσταση το παμπάλαιο εκκλησάκι του Αγίου 
Ανδρέα. Επόμενος σταθμός μας η Νεάπολη, σχεδόν στη θέση της αρχαίας πόλης των Bοϊών που 
καταποντίστηκε το 375 μ.Χ. Θα απολαύσουμε τον γαλήνιο όρμο, φρέσκα ψαρικά στα ταβερνάκια 
και θα φωτογραφηθούμε μπροστά από το ορειχάλκινο άγαλμα του Βατικιώτη Θαλασσινού. το 
βράδυ, δείπνο με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Μυσταγωγική Μονεμβασιά & Καρναβάλι Κροκεών!
Πρόγευμα και εκδρομή στη ρομαντική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Ταξίδι στον μεσαίωνα με 
τα μάτια του σήμερα ο περίπατος μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά αρχοντικά, 
τις 40 εκκλησιές, τις καμάρες που από κάτω τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα καντούνια με 
πάμπολλα μαγαζάκια, μικρά καφενεία κ.α. Χρόνος για γεύμα, σουβενίρ και μοναδικές φωτογραφίες. 
Αργότερα κατευθυνόμαστε για τις Κροκεές, όπου θα διασκεδάσουμε στο μεγαλύτερο καρναβάλι 
της Λακωνίας. Απολαύστε τα δρώμενα και την παρέλαση με τις παραδοσιακές στολές και τα 
άρματα. το βράδυ, δείπνο με απεριόριστα ποτά, αποκριάτικο πάρτι μασκέ, γλέντι ως αργά!
4η μέρα: Γύθειο - Ναύπλιο - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με φρέσκια λαγάνα, νηστίσιμα και μη και αναχώρηση για το Γύθειο με τα 
πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Χρόνος για βόλτα και κούλουμα και συνεχίζουμε 
για απογευματινό περίπατο στο υπέροχο Ναύπλιο. Μέσω του αυτοκινητοδρόμου, επιστρέφουμε 
στην Αθήνα.

Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 2ης ημέρας.

1η μέρα: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος 
Αναχώρηση 06:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το λιμάνι της Κυλλήνης. Επιβίβαση στο πλοίο για 
Ζάκυνθο. Άφιξη και εγκατάσταση στο κεντρικότατο ξενοδοχείο sTRaDa MaRina 4* για να μπορούμε να 
έχουμε άμεση πρόσβαση στις εκδηλώσεις και τα διαφορετικά από τα καθιερωμένα δρώμενα του Ζακυνθινού 
Καρναβαλιού. Χρόνος για γεύμα και έναν πρώτο περίπατο γνωριμίας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Βασιλικός - Αγ.Νικόλαος - Ναυάγιο - Αναφωνήτρια - Βενετσιάνικος Γάμος
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη της προστατευόμενης περιοχής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα - Καρέτα, τον 
Βασιλικό. Συνεχίζουμε βόρεια για το χωριό του Αγίου Νικολάου όπου χρόνος για καφέ και βαρκάδα (καιρού 
επιτρέποντος) στις Γαλάζιες σπηλιές. Μετά θα θαυμάσουμε από ψηλά την χιλιοφωτογραφημένη παραλία του 
Ναυαγίου. Συνεχίζουμε για το χωριό που πήρε το όνομα του από τη Μονή της Παναγίας της Αναφωνήτριας. 
Προσκύνημα εδώ που μόνασε τον 16ο αι. ο Πολιούχος Άγιος του νησιού, ο Άγιος Διονύσιος. Χρόνος για 
γεύμα και επιστρέφουμε στην πόλη για να παρακολουθήσουμε τον Βενετσιάνικο Γάμο όπου οι συμμετέχοντες 
εντυπωσιάζουν με τις στολές - αντίγραφα του 16ου αιώνα. Η μεγαλειώδης πομπή τους διασχίζει το ιστορικό 
κέντρο της πόλης και καταλήγει στην πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου και η κορύφωση των εκδηλώσεων. Το 
βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
3η μέρα: Μπόχαλη - Μαχαιράδο - Κερί - Ζακυνθινό Καρναβάλι & Κηδεία της Μάσκας
Μπουφέ πρόγευμα και προσκύνημα στον πολιούχο του νησιού Άγιο Διονύσιο και επίσκεψη στο μουσείο Σολωμού 
και Κάλβου, αλλά και την εκκλησία των Αγγέλων. Στη συνέχεια επίσκεψη στον ξακουστό λόφο του Στράνη, εκεί όπου 
ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό μας Ύμνο εις την Ελευθερία και τους Ελεύθερους πολιορκημένους. 
Ακολουθεί το ωραιότερο προάστιο του νησιού, η Μπόχαλη με την πανοραμική θέα, τις ρομαντικές ιστορίες και τους 
ήχους από τις καντάδες. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο βενετσιάνικο κάστρο, 
θα δούμε και τον Κόκκινο Βράχο, όπου ο Ξενόπουλος έγραψε το ομώνυμο έργο “Φωτεινή Σάντρη”. Βγαίνουμε 
από την πόλη για να επισκεφθούμε την Αγία Μαύρα στο Μαχαιράδο και να φτάσουμε μέχρι τη λίμνη Κερίου 
όπου χρόνος για γεύμα. Επιστρέφουμε για να παρακολουθήσουμε την τρέλα του Ζακυνθινού Καρναβαλιού με την 
παρέλαση αρμάτων, τραγούδια, χορούς, μασκαρεμένους θιάσους, “μπουλούκια”, μουντζουρωμένους , “μωρέτες” 
που γυρίζουν στους δρόμους και απαγγέλλουν με στόμφο και σε τραγουδιστό ύφος πειραχτικούς, σατιρικούς 
στίχους. Οι εκδηλώσεις κλείνουν με την πολύ διασκεδαστική "Κηδεία της Μάσκας", μία αναπαράσταση-παρωδία 
κηδείας με πολύ γέλιο, όπου τη θέση του νεκρού παίρνει ο Καρνάβαλος, ενώ ακολουθούν οι θλιμμένοι συγγενείς, 
με απερίγραπτη εξέλιξη. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
4η μέρα: Ζάκυνθος - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες βόλτες, σουβενιρ και να απολαύσετε το σαρακοστιανό 
σας γεύμα στην πόλη. Το μεσημέρι αποχαιρετούμε το Φιόρο του Λεβάντε. Επιβίβαση στο πλοίο που θα μας 
μεταφέρει στην Κυλλήνη. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

* ¼ κρασί ή 1 μπύρα ή 1 αναψυκτικό και νερό.

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή και 
πακέτο ποτών* στη διάρκεια των δείπνων

STRADA mARINA 4*
Απόκριες

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

δίκλινο 214 282
3ο άτομο 180 230
Μονόκλινο 268 363

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

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΟΚΕώΝ
Γύθειο & Μυσταγωγική Μονεμβασιά!

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

bELLE HELENE 3*sup
με Ημιδιατροφή & Ποτά

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

ΖΑΚυΝΘΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
με άρωμα Βενετίας!!!

ςυνοπτικό πρόγραμμα 
3ήμερης εκδρομής:

1. Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος 
 Βενετσιάνικος Γάμος

2. Μπόχαλη - Μαχαιράδο - Κερί
Ζακυνθινό Καρναβάλι 
& Κηδεία της Μάσκας
3. Ζάκυνθος - Αθήνα

ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ
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με διαμονή στο Ionian blue Hotel & Spa 5* lux

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

ςΥνοπτικο πΡοΓΡαΜΜα 3ΗΜέΡΗς έκδΡοΜΗς :
1. Αθήνα - Λευκάδα  /  2. Γύρος νησιού

3. Νυδρί (Σκορπιός) - Σαρακοστιανό - Αθήνα

ΛΕυΚΑΔΑ …της καρδιάς σας!!!

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

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή 
/ Αποκριάτικο μασκέ και γλέντι με ζωντανή 
μουσική. δΩΡΟ το Σαρακοστιανό μπουφέ

την Καθαρά δευτέρα.

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν
με ημιδιατροφή.

ΙΟΝΙΑΝ bLUE 5*
Απόκριες 25η Μαρτίου

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

4 μέρες
8 - 11 Μαρ.

3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ.

δίκλινο θέα θάλασσα 199 265 195 255
3ο άτομο 160 205 160 205
3ο άτομο ως 12 ετών 90 105 90 105
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 135 170 135 170
Μονόκλινο θέα θάλ. 249 340 249 340

Χαλάρωση και ανανέωση στο THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* Deluxe

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. • Ειδική έκπτωση 20% στις υπηρεσίες του Anazoe Spa

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με πρωϊνό
και ένα δείπνο στο σύνολο της διαμονής

THE WESTIN RESORT 5* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

Απόκριες
3 μέρες/ 2 νύχτες

δίκλινο Deluxe κήπος 319 207
δίκλινο Deluxe θάλ. 340 227
δίκλινο Superior κήπος 350 237
δίκλινο Infinity κήπος 370 252
3ο άτομο 305 186
3ο άτομο ως 12 ετών 130 13
Μονόκλινο κήπος 510 414
Μονόκλινο θάλασσα 557 454
Family Suite * -- 640

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: Καλαμάτα - Αρχαιολογικό Μεσσηνίας - Καρναβάλι 
Μεσσήνης Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεσσηνίας (έξοδα ατομικά) στην καρδιά του ιστορικού κέντρου 
της Καλαμάτας, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική Αγορά 
της πόλης. Περιήγηση και προσκύνημα στη Μητρόπολη 
της Υπαπαντής. Αργότερα μετάβαση στη Μεσσήνη για να 
παρακολουθήσουμε τις ξεχωριστές αποκριάτικες εκδηλώσεις 
“κρέμασμα της Γριάς Συκούς” και την Παράτα του Καρνάβαλου! 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις από τον 
αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Πύλος - Costa naVarino

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

Απόκριες στην Ελλάδα!

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

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛυΜΠΙΑ - ΜΟυΣΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΑΡυΤΑΙΝΑ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΛΑΤΗ - ΒυΤΙΝΑ - ΛΕΒΙΔΙ

Extra Αποκριάτικο πρόγραμμα!

Πατρινό ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
ΟΛυΜΠΙΑ & Δρυόδασος Φολόης  

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές aRTY 
GRanD HOTeL 5* Lux στην Αρχαία Ολυμπία • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • 
Συμμετοχή στο Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α

1η μέρα: Αθήνα - Τριπόταμα - Δρυόδασος Φολόης - Ολυμπία
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα προς Αρτεμίσιο, για περίπατο στα ορεινά Τριπόταμα μέσα σε πλατάνια 
και νερά. Εκεί συναντούνται ο Ερύμανθος, ο Αροάνιος και ο Σειραίος. Μέσω της Λαμπείας (Δίβρη) που 
θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Ηλείας, η ασυνήθιστη και πανέμορφη διαδρομή θα μας 
οδηγήσει στον μαγευτικό Εθνικό Δρυμό του Δρυόδασους της Φολόης. Σύμφωνα με την μυθολογία εδώ 
έζησε ο Κένταυρος Φόλος. Θα παρεκκλίνουμε περίπου 1 χλμ από τον κεντρικό δρόμο και με το πούλμαν 
θα διασχίσουμε ένα μέρος του δάσους. Χρόνος για γεύμα σε τοπική ταβέρνα. Επιστροφή στον κεντρικό 
δρόμο και άφιξη στην Ολυμπία. Εγκατάσταση στο πολυτελές aRTY GRanD HOTeL 5* Lux. Απολαύστε 
τις πολυτελείς του ανέσεις. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Αρχαία Ολυμπία - Πατρινό καρναβάλι
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο στον κάλλιστο τόπο της Ολυμπίας, εκεί που γεννήθηκαν 
τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας. Ξενάγηση στον κόσμο “του ωραίου, 
του μεγάλου, του αληθινού”, για να γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο με τα ανεκτίμητης 
αξίας εκθέματα όπως τον Ερμή του Πραξιτέλους, τη Νίκη του Παιωνίου κ.α.. Συνεχίζουμε για την Πάτρα 
που σήμερα έχει την τιμητική της. Το Πατρινό Καρναβάλι, το πιο μεγάλο και φημισμένο της Ελλάδας 
με τις παρελάσεις των αρμάτων και τις κεφάτες Καρναβαλικές εκδηλώσεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
του επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. δείπνο - αποκριάτικο ξεφάντωμα - Μπαλ Μασκέ, χορός, 
τραγούδι, γλέντι με D.J. ως αργά!
3η μέρα: Κατάκολο (Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για το γραφικό παραθαλάσσιο Κατάκολο όπου το νέο Μουσείο Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων του Κώστα Κοτσανά. Εδώ φιλοξενείται η πληρέστερη ανά 
τον κόσμο έκθεση με 200 και πλέον αξιόπιστα και λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών και επινοήσεων του 
αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύματος. Επίσης σε ξεχωριστό χώρο τα 42 ανακατασκευασμένα μουσικά 
όργανα των αρχαίων Ελλήνων και πλήθος αρχαιοελληνικών παιχνιδιών. Θα απολαύσουμε τα κούλουμα 
που οργανώνει ο Δήμος στην Μαρίνα με μουσική, χορό, πέταγμα χαρταετών! Επιστρέφουμε στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

ΑΡΚΑΔΙΑ - Καρναβάλι Αρτεμισίου
(Κακουρέϊκο)

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
TRiPOLi CiTY HOTeL 3* sup στην Τρίπολη • Μπουφέ 
πρόγευμα στο ξενοδοχείο και δείπνο καθημερινά σε 
τοπικά εστιατόρια (ημιδιατροφή) • Συμμετοχή στο 
Αποκριάτικο γλέντι με DJ • Κοτιγιόν - Σερπαντίνες 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / 
Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - Τρίπολη
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ με προορισμό την Αρκαδία. Αρχίζουμε τις 
επισκέψεις μας από την πετρόχτιστη ιστορική Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο 
κάστρο του 13ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε για το πρότυπο κέντρο γεύσεων και σπιτικής μαγειρικής 
“Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι όπου θα γνωρίσουμε τον τρόπο παρασκευής πλήθους τοπικών αγνών 
βιολογικών προϊόντων και χρόνος για γεύμα. Αργότερα στη Στεμνίτσα παλιό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας 
θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια του χωριού για να δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και 
εξωτερικά το λαογραφικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα. Στην επίσκεψή μας στο “ζωντανό” 
Μουσείο Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά), θα παρακολουθήσουμε πως έφτιαχναν παλιά το μπαρούτι στους 
θρυλικούς μπαρουτόμυλους και πως χρησιμοποιούσαν τη δύναμη του νερού. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι 
του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ και πολλά κειμήλια στη Βιβλιοθήκη της όπως η ορειχάλκινη λάρνακα 
με τα οστά του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η σέλα του αλόγου του Παπαφλέσσα κ.α. Χρόνος για καφέ 
και κατευθυνόμαστε για την Τρίπολη και εγκατάσταση στο TRiPOLi CiTY HOTeL 3*. Ξεκούραση και το 
βράδυ δείπνο.
2η μέρα : Χιονοδρομικό Μαινάλου - Ελάτη - Βυτίνα - Λεβίδι - Καρναβάλι Αρτεμισίου (Κακουρέϊκο)!
Πρόγευμα μπουφέ και υπέροχη ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά του Μαινάλου. Πρώτος μας σταθμός 
το χιονοδρομικό για παιχνίδι με το χιόνι ή ένα ζεστό ρόφημα στο σαλέ. Συνεχίζουμε για την Ελάτη όπου 
θα θαυμάσουμε τις υπέροχες ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου. Επόμενος σταθμός μας η 
ελατοσκέπαστη Βυτίνα για περίπατο στο όμορφο χωριό και αργότερα χρόνος για γεύμα στο γραφικό 
Λεβίδι με τα εκλεκτά τοπικά εδέσματα. Συνεχίζουμε προς το Αρτεμίσιο για να παρακολουθήσουμε το 
σατιρικό Κακουρέϊκο Καρναβάλι! Το βράδυ, αποκριάτικο δείπνο με μουσική από DJ, για γλέντι και χορό!
3η μέρα : Τρίπολη - Μαντινεία (Αγία Φωτεινή) - Τεγέα - Κάψια (οινοποιείο & σπήλαιο ) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και περίπατος γνωριμίας στο ιστορικό κέντρο στις πρόσφατα αναπλασμένες 
κεντρικές πλατείες Άρεως, με το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και το δικαστικό μέγαρο, Πετρινού με το 
Μαλλιαροπούλειο θέατρο και Αγίου Βασιλείου με τον επιβλητικό ναό το τέμπλο του οποίου είναι έργο του 
Τσίλερ. Συνεχίζουμε για το “Μαντινειακό Πεδίο” όπου θα δούμε τον “παράξενο” ναό της Αγίας Φωτεινής 
και μετά θα επισκεφθούμε το Πάρκο Τεγεατικού Συνδέσμου με την πολύτιμη συλλογή τους και τη βυζαντινή 
εκκλησία του 10αι. Θα απολαύσουμε κούλουμα μαζί τους και αργότερα θα βρεθούμε στο υπέροχο σπήλαιο 
Κάψια για να ξεναγηθούμε στα ζωντανά γλυπτά της φύσης (έξοδα ατομικά). Οι επισκέψεις μας κλείνουν 
με ένα παραδοσιακό οικογενειακό οινοποιείο όπου θα δοκιμάσουμε τις αρωματικές τοπικές ποικιλίες. 
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω του αυτοκινητοδρόμου.

με διαμονή στο TRIPOLI CITY HOTEL 

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή 

TRiPOLi 
CiTY 3*sUP

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

δίκλινο 179 177

Μονόκλινο 250 230

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.

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή/ 
Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

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

Αποκριάτικο γλέντι με DJ.

ARTY gRAND 4* 3 μέρες
9 - 11 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 199 125 185
3ο άτομο 145 75 110
3ο άτομο ως 12 ετών 80 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 145 75 110
Μονόκλινο 265 190 280

Φέτος κατά την περίοδο των Απόκρεω, δέν θα λειτουργεί το Spa του ξενοδοχείου και η εσωτερική του πισίνα.

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

ΑΝΑΝεΩΜεΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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Απόκριες στην Ελλάδα!

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΡΑψώΔΙΑ
& καρναβάλι ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΚΟΤΡώΝΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ - ΤΑΙΝΑΡΟ
ΚυΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΟΙΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓυΘΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜώΝ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟυΣΕΙΟ
ΠυΛΟΣ - ΜΕΘώΝΗ - ΔΙΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές  (2014) ξενοδοχείο HORiZOn 
BLU HOTeL 5* Deluxe ή στο κεντρικό ReX HOTeL 4* στην Καλαμάτα ή στο aKTi TaYGeTOs 4* στην Μικρά Μαντινεία Καλαμάτας • Μπουφέ 
πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αποκριάτικο γλέντι με DJ για τους διαμένοντες στο aKTi TaYGeTOs • Αρχηγός/Συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Πάρκο Σιδηροδρόμων - Καλαμάτα Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα μέσω σήραγγας 
Αρτεμισίου, Μεγαλόπολης για την όμορφη Μεσσηνία και το ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Μεσσήνης 
(έξοδα ατομικά). Καθώς θα το περπατάμε, θα νιώσουμε τη λάμψη της πολιτείας που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη όπως ήταν 
με τα αριστουργηματικά γλυπτά του Δαμοφώντα. Αργότερα στην πόλη της Καλαμάτας γνωριμία με το πολυβραβευμένο Πάρκο 
των Σιδηροδρόμων με τα τραίνα αντίκες και στη συνέχεια προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση στην 
Αποκριάτικα στολισμένη παλιά πόλη γύρω από το κάστρο. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, ξεκούραση και το 
βράδυ δείπνο.
2η μέρα : Καρδαμύλη - Λιμένι - Διρός - Αρεόπολη Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πανοραμική διαδρομή γεμάτη μνήμες και 
μεσαιωνικούς πύργους στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα και την γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα και 
Πύργος των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια Διρού - Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ, μην παραλείψετε την συναρπαστική 
βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στα ξενοδοχεία μας το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα : Μεθώνη - Πύλος Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Εικόνες μοναδικές μας συντροφεύουν στον γύρο μας που αρχίζει με 
στάση για καφεδάκι στο παραθαλάσσιο Πεταλίδι. Από απόσταση βλέπουμε την καστρόπολη της Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα 
του βράχου, σχεδόν απροσπέλαστη. Συνεχίζουμε μέσω της γραφικής Φοινικούντας με την καταπληκτική θάλασσα, για το Ενετικό 
παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την ιστορική Πύλο. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα : Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας - Καρναβάλι Μεσσήνης - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με φρέσκια λαγάνα νηστίσιμα και μη. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (έξοδα ατομικά) στην 
καρδιά του ιστορικού κέντρου της Καλαμάτας, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική Αγορά της πόλης. Χρόνος ελεύθερος μέχρι το 
μεσημέρι. Στις 15:00 θα μεταφερθούμε στη Μεσσήνη για να παρακολουθήσουμε τις ξεχωριστές Αποκριάτικες εκδηλώσεις! Μέσω 
του αυτοκινητόδρομου επιστρέφουμε στην Αθήνα αργά το βράδυ.
Σημείωση : Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

ΑΓΕΡώΧΗ ΜΑΝΗ
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς!

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 ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα : Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα προς τη Λακωνική Μάνη και το Γύθειο. Αρχαίο και σημερινό επίνειο της 
Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου, με νεοκλασικά που σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά 
του βουνού “Ακούμαρο”, το κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη πριν 
αναχωρήσουν για την Τροία) τον επιβλητικό φάρο και τον πύργο Τζαννετάκη. Μπαίνοντας στην προσηλιακή 
Μάνη, ο Κότρωνας σε μαγευτικό όρμο στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα βρίσκεται κάτω 
από τα νερά. Μέσω διαδρομής που αποπνέει μία απόκοσμη γοητεία, γεμάτη καστρόσπιτα και χωριά 
“κρεμασμένα” στις πλαγιές, συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης με 
πολλούς πύργους και ερείπια μεγαλιθικών κτισμάτων. Δεν είναι τυχαίο που από τους 118 παραδοσιακούς 
οικισμούς της Πελοποννήσου, οι 98 βρίσκονται στη Μάνη! Νωρίς το απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο 
πολυτελές PORTO Mani sUiTes 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, 
στη θέση της αρχαίας Καινήπολης, την σπουδαιότερη πόλη του “Κοινού των Ελευθερολακώνων”. Στον 
οικισμό Κοίτα, θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας 
και της ιστορίας του τόπου. Άλλα από αυτά κατοικήσιμα, άλλα ερειπωμένα, χαρακτηριστικό της περιοχής. 
Συνεχίζουμε για το κατ’ εξοχήν σύμβολο και πιο διάσημο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Εδώ αποθεώθηκε 
η Μανιάτικη αρχιτεκτονική! Κατευθυνόμενοι νότια θα διακρίνουμε και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. 
Ανάπαυλα για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο, το νοτιότερο σημείο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Είναι ο τόπος 
των μύθων της αρχαίας Λακωνίας, με το ιερό του νεκρομαντείου του Ποσειδώνα και του ψυχοπομπείου 
καθόδου στον Άδη. Από εδώ κατέβηκε ο Ηρακλής αλλά και Ορφέας. Στον χώρο σώζεται και το διακοσμητικό 
ψηφιδωτό “Άστρο της Αριάς” σε δάπεδο οικίας του 1ου αι. μ.Χ.. Επόμενος σταθμός μας, το γαλήνιο 
φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). 
Επιστρέφοντας θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Το 
βράδυ δείπνο με σπιτικά εδέσματα. 
3η μέρα : Διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ. Διασχίζοντας την “Αποσκιερή” Μάνη στην απόλυτη κυριαρχία της πέτρας, σμιλεμένης 
με φως, πύργοι μας συντροφεύουν σχεδόν παντού και φτάνουν ως τη θάλασσα. Η πιο γλαφυρή εικόνα 
της Μάνης. Από απόσταση θα δούμε το χωριό του Μέζαπου και τη χερσόνησο Τηγάνι με τα υπολείμματα 
του βυζαντινού “Κάστρου της Μαΐνης”. Προορισμός μας τα σπήλαια του Δυρού (έξοδα ατομικά) όπου η 
βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Μετά, το γραφικό Λιμένι όπου 
χρόνος για καφέ και η Αρεόπολη όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο. Από εδώ ξεκίνησε 
η επανάσταση του 1821!!! Εδώ επίσης, υπάρχει και ο ξυλόφουρνος που λέγεται ότι είναι ο παλαιότερος της 
Πελοποννήσου (πάνω από 180 ετών). Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και μέσω Σπάρτης, επιστρέφουμε 
στην Αθήνα.
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
PORTO mANI 
SUITES 4*

3 μέρες
9 - 11 Μαρ.

3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

δίκλινο 185 179
3ο άτομο 159 155
3o άτ. έως 12 ετών 80 80
4ο άτ. 2 ως 12 ετών 135 132
Μονόκλινο 250 245

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή. Στο Akti taygetos, Αποκριάτικο γλέντι με DJ.
3μέρες: 9 - 11 Μαρτίου
4μέρες: 8 - 11 Μαρτίου

AKTI TAYgETOS 4* REx HOTEL 4* HORIZON bLU 5*
3 μέρες 4 μέρες 3 μέρες 4 μέρες 3 μέρες 4 μέρες

δίκλινο 192 264 189 252 205 278
δίκλινο Πλευρική θέα θάλασσα - - - - 212 285
3ο άτομο 162 220 115 140 148 195
3ο άτομο ως 12 ετών 80 95 - - 125 167
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 140 190 - - - -
Μονόκλινο 250 350 235 325 249 342
Μονόκλινο Πλευρική θέα θάλασσα - - - - 258 355

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο (Ι.Χ.), με ημιδιατροφή. Στο Akti taygetos, Αποκριάτικο γλέντι με DJ.
AKTI TAYgETOS 4* REx HOTEL 4* HORIZON bLU 5*

3ημ. / 2νύχ. 4ημ. / 3νύχ. 3ημ. / 2νύχ. 4ημ. / 3νύχ. 3ημ. / 2νύχ. 4ημ. / 3νύχ.
δίκλινο 119 175 105 155 126 187
δίκλινο Πλευρική θέα θάλασσα - - - - 132 195
3ο άτομο 88 130 26 39 69 102
3ο άτομο ως 12 ετών δωρεάν δωρεάν - - 58 85
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 65 95 - - - -
Μονόκλινο 180 265 158 230 172 255
Μονόκλινο Πλευρική θέα θάλασσα - - - - 182 269

ΤΑΙΝΑΡΟ

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

ΣΑΪΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ & 
ΓΙΑ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ
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eupHORia RetReat 5* deLuxe A HOLISTIC WELLBEING DESTINATION SPA

διαΜονΗ: Αποτελείται από 45 δωμάτια και σουίτες, 6 εκ των οποίων 
βρίσκονται στο αναγεννημένο αρχοντικό (19ου αι) του συγκροτήματος. 
Όλα είναι υπέροχα διακοσμημένα με στοιχεία που παραπέμπουν στο 
βυζάντιο, υπερπολυτελή υφάσματα αλλά και με όλες τις σύγχρονες 
ανέσεις όπως βιοκλιματισμό, υποδαπέδια θέρμανση, Smart Full 
HD επίπεδη δορυφορική τηλεόραση, DVD & ηχοσύστημα, mini bar, 
θυρίδα δωματίου, διευκολύνσεις παρασκευής καφέ, τσαγιού και άλλων 
ροφημάτων από βότανα, στεγνωτήρα μαλλιών, φυτικά καλλυντικά 
μπάνιου Euphoria, μπουρνούζια & παντοφλάκια δωματίου, σίδερο με 
σιδερώστρα δυνατότητα επιλογής μαξιλαριού, χαλάκι Yoga, καθημερινά 
διπλό καθαρισμό δωματίου, δωρεάν wifi, μπαλκόνι ή βεράντα.

ΥπΗΡέςιές - έΓκαταςταςέις: Ο επισκέπτης του Euphoria θα 
διαπιστώσει παντού την προσοχή στη λεπτομέρεια και την διακριτική 
πολυτέλεια με επιρροές από την τοπική και τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. 
Θα εκπλαγεί από το απίστευτο κέντρο ευεξίας/Spa που εκτείνεται 
σε τρείς ορόφους, με πλήθος δωματίων θεραπειών, ατμόλουτρο, 
χαμάμ, φινλανδική σάουνα, Jacuzzi, Tepidarium, ντους εμπειριών, 
Cold Ice Mist, γυμναστήριο κ.α. Το σημείο αναφοράς του όμως είναι 
η σφαιρική εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα που προεκτείνεται και 
σε υπαίθριο τμήμα! Πρόσβαση στις υπηρεσίες και τους χώρους 
του Spa επιτρέπεται σε άτομα άνω των 16 ετών. Φυσικά διαθέτει 
πανέμορφα καθιστικά, μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν wi-fi στον χώρο της 

υποδοχής, χώρο στάθμευσης εξωτερικό και εσωτερικό, πανέμορφους 
κήπους. Σχεδόν σε καθημερινή βάση υπάρχουν τμήματα ευζωίας 
όπως διαλογισμού, Yoga, διαλέξεις, αλλά και δραστηριότητες όπως 
πεζοπορία, εκγύμνασης, mat pilates, trx, Qi Gong κ.α.

δωρεάν χρήση spa: Σε όλους τους διαμένοντες (άνω των 16 ετών) 
παρέχεται δωρεάν η χρήση της εσωτερικής/εξωτερικής πισίνας, 
του relaxarea, του Waterwell (Kneipp Therapy), του Tepidarium, της 
Λακωνικής - Φινλανδικής σάουνας, των ντους εμπειριών, του herbal 
χαμάμ, της κρυοπισίνας, του Cold Ice Mist και του γυμναστηρίου.

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑ

nOn ReFUnDaBLe: Για κρατήσεις με προπληρωμή χωρίς δικαίωμα 
αλλαγής ή ακύρωσης, παρέχεται έκπτωση 5%. 
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.

Τιμή δωματίου τη βραδιά με πρωινό

EUPHORIA RETREAT 5* DELUxE
6-27/1 & 
18/2-21/3

22/3 - 18/4

                  1 νύχτα με πρωϊνό + 1 θεραπεία
δίκλινο classic 350 390
δίκλινο Superior 407 446
δίκλινο executive 471 519
Μονόκλινο classic 275 302
                  1 νύχτα με πρωϊνό μόνο
δίκλινο Jr.Suite 474 529
δίκλινο executive Jr.Suite 517 577
δίκλινο Heritage leoncini 534 714
Μονόκλινο Jr.Suite 333 389
3ο άτομο άνω των 14 ετών 118 118

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.

ADULTS 
ONLY 
14+

ΑΠΟΚρΙεΣ & 25η Μαρτίου με το Ι.Χ. σας

AIOlIDeS HOteL 3* Sup

mYStrAS GrAnD 5* deLuxe

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) 
με ημιδιατροφή (σερβιριζόμενο) καθημερινά & βραδιά διασκέδασης.

AIOLIDES 3* SUP ΑΠΟΚρΙεΣ & 25η ΜΑρΤΙΟυ
3 μέρ./ 2 νύχτ. 4 μέρ./ 3 νύχτ.

δίκλινο comfort 144 192
δίκλινο Superior 159 210
3o άτομο 65 90
3ο άτομο έως 8 ετών δωρεάν δωρεάν
Studio * 420 560

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

mYSTRAS gRAND 5* ΑΠΟΚρΙεΣ & 25η ΜΑρΤΙΟυ
3 μέρ./ 2 νύχτ. 4 μέρ./ 3 νύχτ.

δίκλινο Standard 155 225
δίκλινο Premium 185 265
δίκλινο Suite 278 399
3ο άτομο -30% -30%
3ο άτομο ως 6 ετών δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 7 ως 12 ετών -50% -50%
4ο άτομο 2 ως 12 ετών -50% -50%
Μονόκλινο Standard 265 385

* Συνολική τιμή δωματίου για τις αντίστοιχες διαν/σεις.

Επιβάρυνση ημιδιατροφής: Ενήλικες € 25. Παιδιά ως 12 ετών: € 12.

παΡοΧές αιολιδές: • 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 9/3 
& 23/3 • Έκπτωση 10% στο “Σκιουρόσπιτο”, κατάστημα με είδη δώρων & 
αναμνηστικά του ξενοδοχείου μας.

lAGOu rAxI 3*
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / 

εκδρομές)  με πρωϊνό καθημερινά & 1 παραδοσιακό γεύμα 
στο σύνολο της διαμονής.

LAgOU RAxI 3*
ΑΠΟΚρΙεΣ & 25η ΜΑρΤΙΟυ

3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
δίκλινο 86 115
3ο / 4ο άτομο 48 63
3o / 4ο άτομο ως 5 ετών δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών 26 36
4ο άτομο 6 ως 12 ετών 26 36
Μονόκλινο 125 175

ςτις τιμές περιλαμβάνεται: Ποτό καλωσορίσματος καθώς και γεύμα με 
σαρακοστιανά την Καθαρά Δευτέρα, ή παραδοσιακό γεύμα με βακαλάο την 
Δευτέρα 25η Μαρτίου.   /   Στις οικογένειες θα δοθεί δωρεάν ένας χαρταετός για 
την Καθαρά Δευτέρα. 

δώρο: Περίπατος γνωριμίας για το μεσαιωνικό χωριό του Λαύκου

ΜυΣΤΡΑΣ ΛΑΚώΝΙΑΣKAlAvrYtA cAnYOn HOteL & Spa 4*SupΚΑΛΑΒΡυΤΑ

ΛΑυΚΟΣ ΠΗΛΙΟ ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 28/2. Από 1/3 - 31/3 προσαυξάνονται κατά 5% περίπου.

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

KALAVRITA CANYON 4*SUP
ΑΠΟΚρΙεΣ

4 μέρες / 3 νύχτες

δίκλινο Standard 164

3o άτομο 125

4o άτομο 110

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΑΠΟΚρΙεΣ & 25η Μαρτίου με το Ι.Χ. σας

AlKYOn HOteL & Spa ReSORt 5* Lux

POrtArIA HOteL & Spa 4*

tHermAe SYllA Spa 5* Lux

KAImAK Inn 4*

AvArIS HOtel 5*

αποκριάτικο aLKYOn
• Ποτό καλωσορίσματος.

• Πιστοποιημένο Ελληνικό πρωινό, καθημερινά.
• Δείπνο με γευστικές επιλογές από πλούσιους μπουφέδες καθημερινά.

• Σάββατο: Αποκριάτικη γιορτινή βραδιά με χορό και τραγούδι από τους μουσικούς μας.
• Κυριακή: Χρώματα, μουσική και καρναβαλικό πνεύμα στον αποκριάτικο χορό μασκέ

και πλούσια δώρα στον διαγωνισμό καλύτερης μεταμφίεσης.
• Για τα παιδιά με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών με δημιουργική απασχόληση:

Απόγευμα Σαββάτου, πρωί και απόγευμα Κυριακής
και Καθαρά Δευτέρα πρωί με δημιουργία και πέταγμα χαρταετού.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.
Τις Απόκριες, με ειδικό πρόγραμμα διασκέδασης.

ALKYON HOTEL & SPA 
RESORT 5*

ΑΠΟΚρΙεΣ 25η ΜΑρΤΙΟυ
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες 3 μέρες / 2 νύχτες

δίκλινο Standard 149 193 108
δίκλινο Superior 169 222 128
δίκλινο Jr.Suite 235 324 177
3ο άτομο -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών δωρεάν δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών * -50% -50% -50%
Μονόκλινο Standard 235 308 178
Μεζονέτα ** 392 528 335

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με Πλήρη διατροφή για τις 
Απόκριες, με ημιδιατροφή για την 25η Μαρτίου

AVARIS HOTEL 5* ΑΠΟΚρΙεΣ - Πλήρης διατροφή 25η ΜΑρΤΙΟυ - Ημιδιατροφή
4 μέρες / 3 νύχτες 3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες

δίκλινο Standard (max 2) 235 135 195
δίκλινο loft (max 3) 255 155 220
δίκλινο Deluxe (max 4) 275 170 240
δίκλινο loft Suite (max 4) 325 215 305
δίκλινο Suite (max 4) 385 245 350
3ο /4ο άτομο δωρεάν δωρεάν δωρεάν
3ο /4ο άτομο έως 12 ετών δωρεάν δωρεάν δωρεάν
Μονόκλινο Standard 345 205 295

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

KAImAK INN 4* 4 μέρες / 3 νύχτες
ΑΠΟΚρΙεΣ 25η ΜΑρΤΙΟυ

δίκλινο comfort * 223 194
δίκλινο Junior Suite 298 253
3ο άτομο 120 120
3ο άτομο έως 5 ετών δωρεάν δωρεάν
3o άτομο 6 έως 12 ετών 60 60
4ο άτομο 2 έως 12 ετών 60 60
Μονόκλινο 385 325

*  4o άτομο ως 12 ετών: μόνο σε Superior ή Junior Suite.  -  ** Συνολική τιμή καταλύματος για 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

*  Μέγιστη χωρητικότητα Comfort δωματίου: 2 άτομα. - 3o άτομο ενήλικας ή 3o/ 4o παιδί έως 12 ετών μόνο σε Junior Suite.

παροχές aLKYOn:
• 1 ενήλικας και 1 παιδί έως 12 ετών σε standard δίκλινο δωμάτιο, χρέωση μονοκλίνου.
• Δωρεάν wi-fi  -  • Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου.
• Δωρεάν χρήση μόνο για τους διαμένοντες σε Junior Suites, των: Sauna, Hammam και θερμαινόμενο Jacuzzi.
• 20% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα).

παροχές aVaRis: • Μουσική βραδιά με Dj στην αίθουσα Sivilla το Σάββατο 09/3 και 
την Κυριακή 24/3 • Παιδική απασχόληση κάθε απόγευμα στο Play Room του ξενοδοχείου 
(18.00-23.00) • Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου • Ελεύθερη χρήση 
του γυμναστηρίου • 20% έκπτωση στον τιμοκατάλογο του Fitness Spa (υδρομασάζ, χαμάμ, 
σάουνα) • Δωρεάν υπαίθριο και στεγασμένο πάρκινγκ έπιπλέον για τις απόκριες: 
• Παιδικό πάρτυ με κλόουν και ανιματέρ την Κυριακή 10/3 το απόγευμα στις 18:00

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

PORTARIA HOTEL & SPA 4* 4 μέρες / 3 νύχτες
ΑΠΟΚρΙεΣ 25η ΜΑρΤΙΟυ

δίκλινο classic mv 225 189
δίκλινο Sup mv 255 219
δίκλινο Suite 375 335
3ο άτομο 110 110
3ο άτομο 3 ως 12 ετών 70 70
Μονόκλινο 380 310

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

THERmAE SYLLA SPA 5* ΑΠΟΚρΙεΣ & 25η ΜΑρΤΙΟυ
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες

δίκλινο Standard 159 239
δίκλινο executive 179 269
δίκλινο Superior 199 299
3ο άτομο 118 177
3ο άτομο ως 12 ετών δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 24 36
Μονόκλινο Standard 288 430
Μονόκλινο executive 326 490
Μονόκλινο Superior 365 547

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (ανά μεσημεριανό γεύμα): Ενήλικες € 25. Παιδιά ως 5 ετών: Δωρεάν, 6-12 ετών: € 12.

ςτις τιμές περιλαμβάνεται: • Απεριόριστη χρήση της εσωτερικής πισίνας με 100% ιαματικό νερό και με θερμοκρασία 30 - 32ºC και της εξωτερικής 
πισίνας με 50% ιαματικό νερό και 50% νερό θαλάσσης με θερμοκρασία 28 – 30ºC. Και οι δύο πισίνες διαθέτουν πολλά όργανα υδρομασάζ, Jacuzzi, 
wild water, καταιονιστήρες.  Για τη χρήση των ιαματικών πισίνων, παρακαλείσθε να έχετε μαζί σας λαστιχένιες σαγιονάρες και κολυμβητικό σκουφάκι. 
(Μπορείτε να τα προμηθευτείτε και στο ξενοδοχείο) • Δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα γυμναστικής στο νερό (Aqua Aerobics) • Ελεύθερη χρήση 
γυμναστηρίου • Μπουρνούζι και παντόφλες στο δωμάτιο και καθημερινό απογευματινό φρεσκάρισμα δωματίων • Δωρεάν πάρκινγκ • Δωρεάν Wi-Fi.

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

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

neGrOPOnte ReSORt eRetRia 5*

Οι τιμές των Απόκρεω είναι προσφορά για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν με προκαταβολή 
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Από 1 Φεβρουαρίου και μετά προσαυξάνονται κατά 5% περίπου.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή. Τις Απόκριες, 
με ειδικό πρόγραμμα διασκέδασης και επιπλέον δΩΡΟ το Σαρακοστιανό μπουφέ της Καθ.δευτέρας.

NEgROPONTE RESORT 5*
ΑΠΟΚρΙεΣ 25η ΜΑρΤΙΟυ

3 μέρες/2 νύχτες 4 μέρες/3 νύχτες 3 μέρες/2 νύχτες 4 μέρες/3 νύχτες
δίκλινο Deluxe 159 218 119 164
3ο άτομο 112 153 124 204
3ο άτομο έως 6 ετών δωρεάν δωρεάν δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 7 έως 12 ετών 57 85 60 90
Μονόκλινο 223 303 168 227
Τετράκλινο/1ο παιδί έως 6 
ετ. &2ο έως 12 ετ. * 375 520 295 415

Τετράκλινο/1ο παιδί 7 έως 
12 ετ & 2ο έως 12 ετ. * 395 545 315 445

ΑΠΟΚρΙεΣ ΣΤΟ NEgROPONTE: 
• Πλούσιο πρωινό, βραδινό σε μπουφέ • Ζωντανή μουσική στο lobby bar του ξενοδοχείου το βράδυ 
του Σαββάτου • Το δείπνο της Κυριακής σε μπουφέ, ζωντανή μουσική, και Μασκέ πάρτυ • Πλούσιο 
νηστίσιμο μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα • Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου 
• Χρήση γηπέδων τένις και μπάσκετ κατά την διάρκεια της ημέρας • Καθημερινή απασχόληση των 
παιδιών (παιχνίδια, χοροί με το γαϊτανάκι, Αποκριάτικες κατασκευές, κυνήγι θησαυρού και πολλά άλλα)

25Η ΜΑρΤΙΟυ ΣΤΟ NEgROPONTE: 
• Πλούσιο πρωινό, βραδινό σε μπουφέ • Ζωντανή μουσική το βράδυ του Σαββάτου στο Lobby bar 
του ξενοδοχείου • Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου • Χρήση γηπέδων τένις και 
μπάσκετ κατά την διάρκεια της ημέρας • Καθημερινή δημιουργική απασχόληση των παιδιών

ΕΡΕΤΡΙΑ - ΕυΒΟΙΑ

ΚΑϊΜΑΚΤΣΛΑΝ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΑΙΔΗψΟΣ - ΕυΒΟΙΑ

ΠΗΛΙΟ

ΒΡΑΧΑΤΙ - ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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Ανοιξιάτικη πανδαισία 

στο σαγηνευτικό ΝΑυΠΛΙΟ
ΔΕΛΦΟΙ

...ταξίδι στον ομφαλό της Γής !!
1η μέρα: Αθήνα - Επίδαυρος - Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 μέσω των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, άφιξη και επίσκεψη στην 
Επίδαυρο (έξοδα ατομικά) με τον αρχαιολογικό της χώρο, το μουσείο και το πασίγνωστο Αρχαίο θέατρο. 
Χρόνος για γεύμα στο Λυγουριό με τις όμορφες ταβέρνες. Συνεχίζουμε για το aMaLia HOTeL 4* Sup. 
Τακτοποίηση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Βυτίνα & Ναύπλιο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή μέχρι την ελατοσκέπαστη Βυτίνα για παραδοσιακό 
καφεδάκι, περίπατο και χρόνο για γεύμα στις παραδοσιακές ταβέρνες. Επιστρέφουμε στην πρωτεύουσα 
των ρομαντικών! Αφεθείτε στην μαγεία και το μύθο του Ναυπλίου, περιπλανηθείτε στα στενά γύρω 
από την Πλατεία Συντάγματος, φωτογραφηθείτε, γευθείτε παγωτά, μελωμένους λουκουμάδες & άλλες 
εκπλήξεις στα κομψά ζαχαροπλαστεία. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

3η μέρα: Ναύπλιο - Παλαμήδι - Κεφαλάρι Άργους
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αρχίζουμε με πανοραμικές φωτογραφίες από το Παλαμήδι και μετά θα 
περιπλανηθούμε στο μοναδικό σύμπλεγμα από φράγκικα, ενετικά και τούρκικα κτίρια του κέντρου. 
Η πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Θέατρο Τριανόν, οι εκκλησίες του Αγ. 
Σπυρίδωνα και του Αγ.Γεωργίου, το Δημαρχείο και άλλες ομορφιές της πόλης μας περιμένουν. Το 
απόγευμα μέσω γαλήνιας παραθαλάσσιας διαδρομής, θα βρεθούμε στο Κεφαλάρι Άργους. Εδώ 
βρίσκεται ένας από τους ομορφότερους ναούς της χώρας μας, αυτός της Ζωοδόχου Πηγής μέσα σε 
σπηλιά στο μαγευτικό σημείο όπου σμίγουν τα νερά του ποταμού Ερασίνου με το βαθύ πράσινο χρώμα. 
Απέναντι από το Ναό, εφ’όσον σταθεί δυνατόν, θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο (έξοδα 
ατομικά). Επιστροφή και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Ναύπλιο - Μετόχι Αγ.Αθανασίου - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ξεκούρασης στις ανέσεις και τους κήπους του Amalia. Για όσους 
επιθυμούν μεταφορά για να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Ναύπλιο. Αργότερα 
θα επισκεφθούμε το Μετόχι του Αγίου Αθανασίου κοντά στη Νεμέα όπου βρίσκεται η θαυματουργή 
εικόνα της “Παναγίας της Αμόλυντου του Πάθους” που προέρχεται από την περίφημη αλλά δυστυχώς μη 
επισκέψιμη Παναγία του βράχου (17ος αι). Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Η 3ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα.

Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.
Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.

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

aMaLia naUPLia 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 199 269 120 176
3ο άτομο 143 180 60 90
3ο άτομο ως 10 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 10 ετών 132 168 52 75
Μονόκλινο 275 380 198 290

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

aMaLia DeLPHi 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 189 249 109 162
3ο άτομο 148 190 75 105
3ο άτομο ως 10 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 10 ετών 128 162 50 70
Μονόκλινο 259 355 182 269

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧώΒΑ - 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: Γαλαξίδι - Ναύπακτος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου. Θα θαυμάσουμε τον ναό του 
Αγίου Νικολάου με το υπέροχο και μοναδικό ξυλόγλυπτο τέμπλο, το ναό της Αγίας Παρασκευής με το ηλιακό 
ρολόι, το βυζαντινό μοναστήρι του Σωτήρος χτισμένο το 1250 μ.Χ., το σπίτι του μεγάλου ιστοριοδίφη Κ.Σάθα, 
τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, το Παρθεναγωγείο, το Χηρόλακα, το παλιό πέτρινο υδραγωγείο του 
15ου αιώνα και πολλά παραδοσιακά σπίτια και κτίρια. Συνεχίζουμε για την ιστορική Ναύπακτο με το Ενετικό 
κάστρο και το γραφικό λιμάνι. Περιήγηση και χρόνος για περίπατο και γεύμα. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
3η 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 επιτρέποντος-έξοδα ατομικά) για να ενημερωθούμε 
για τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Συνεχίζουμε για την Γραβιά, τον τόπο όπου 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.
4η 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 3ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα.

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.

περιλαμβάνονται:  • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές αΜαLia naUPLia HOTEL 4* Sup. στη Νέα Τίρυνθα Ναυπλίου • Πρόγευμα και δείπνο 
από πλούσια μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α

ΝΑΥΠΛΙΟ AMALIA DELPHI
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ΠυΛΟΣ
στο παραμυθένιας πολυτέλειας 

tHE WEstin rEsort Costa naVarino 5* deluxe
1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - 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. Επίσκεψη 
στο ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Μεσσήνης (έξοδα ατομικά). Επίσκεψη στο μουσείο 
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. 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- Νερόμυλος - Παλιά πόλη Κυπαρισσίας - Αθήνα
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος μέχρι το μεσημέρι για να απολαύσετε το υπέροχο 
συγκρότημα. Αναχωρούμε για την Κυπαρισσία. Στο χωριό Μύλοι θα επισκεφθούμε το διατηρητέο κτίσμα του 
“Παλιού Νερόμυλου” που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. 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. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν
με ημιδιατροφή

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

εκδρομές) με πρωϊνό και 
ένα δείπνο στο σύνολο 

της διαμονής

THe WesTin ResORT 5* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ. 3 μέρες / 2 νύχτες

δίκλινο Deluxe κήπος 319 207
δίκλινο Deluxe θάλασσα 340 227
δίκλινο Superior κήπος 350 237
δίκλινο Infinity κήπος 370 252
3ο άτομο 305 186
3ο άτομο ως 12 ετών 130 13
Μονόκλινο κήπος 510 414
Μονόκλινο θάλασσα 557 454
Family Suite * -- 640

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

KineTTa BeaCH 
HOTeL & sPa 4*

25η ΜΑρΤΙΟυ
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες

δίκλινο 115 149
3ο άτομο 95 120
3ο άτ. έως 12 ετών δωρεάν δωρεάν
4ο άτ. 2 ως 12 ετών δωρεάν δωρεάν
Μονόκλινο 160 210

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

Τα φαγητά ξεκινάνε με μεσημεριανό και τελειώνουν με πρωϊνό.
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Kinetta Beach - Αθήνα 
€ 30 το άτομο.

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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

kinEtta BEaCH
Hotel & spa 4*

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. • Ειδική έκπτωση 20% στις υπηρεσίες του Anazoe Spa

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.

Το ξενοδοχείο Kinetta Beach Hotel & 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.

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.

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)

aLL inCLUsiVe

THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO KINETTA BEACH
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ΛΙΜΕΝΙ -

ELITE CITY
rEsort 4*
με Ημιδιατροφή

AKTI 
TAYgETOS
με Ημιδιατροφή

REx HotEl 4*
με Ημιδιατροφή

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν 
με ημιδιατροφή

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

με ημιδιατροφή

eLiTe CiTY ResORT 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 195 259 119 172
3ο άτομο 165 215 90 128
3ο άτομο ως 12 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 145 190 70 105
Μονόκλινο 257 355 179 260

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (κατόπιν ζήτησης) : € 12 το δωμάτιο τη νύχτα.

ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν 
με ημιδιατροφή

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

με ημιδιατροφή

aKTi TaYGeTOs 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 174 235 99 149
3ο άτομο 150 200 78 112
3ο άτομο ως 12 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 130 175 60 82
Μονόκλινο 220 305 150 222

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν 
με ημιδιατροφή

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

με ημιδιατροφή

ReX HOTeL 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 189 252 105 155

3ο άτομο 115 140 26 39

Μονόκλινο 235 325 158 230

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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 κεντρικό ReX HOTeL 4*, το αγαπημένο eLiTe CiTY RESORT 4* στην παραλιακή ή το εξαιρετικό aKTi TaYGeTOs 4* 
στην Μικρά Μαντινεία Καλαμάτας • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.

Το “AKTI TAYGETOS – CONFERENCE RESORT” βρίσκεται στην άκρη 
της Καλαμάτας, στη Μικρά Μαντινεία σε μια καταπράσινη έκταση 15 
στρεμμάτων αρμονίας και ομορφιάς. Μετά  την  πρόσφατη  ανανέωσή του 
σας υποδέχεται για να χαλαρώσετε με  τις προσεγμένες υπηρεσίες μιας 
οικογενειακής  επιχείρησης, σε ατμόσφαιρα υψηλής  αισθητικής.
Τα δωμάτια του είναι ευρύχωρα και πολυτελή, όλα εξοπλισμένα με 
σύγχρονες ανέσεις. Οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν 2 εστιατόρια  
τα “ΑΜΥΜΟΝΙ”  και  “ΑΝΑΣΣΑ” όπου μπορείτε να  απολαύσετε  πλούσιο  
πρωινό  σε  μπουφέ αλλά  και  εξαιρετικά  γεύματα ευρηματικών σεφ, το 
κεντρικό μπαρ  “RED ROSES“  με lounge μουσική και ποικιλία κρασιών, 
ποτών και πούρων και το  “POOL BAR” με δροσερά  κοκτέιλ  δίπλα στη 
μεγάλη πισίνα  και  το  χαλαρωτικό  Jacuzzi.

rex HOtel 4*

elIte cItY reSOrt 4*

AKtI tAYGetOS 4*

Στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο του 
1899, δίπλα στο δημαρχείο με το πλήθος των εορταστικών εκδηλώσεων. 
Μόλις 500 μέτρα από την πολιούχο “Υπαπαντή”, το εκκλησάκι των Αγίων 
Αποστόλων που έδωσαν όρκο οι καπεταναίοι της επανάστασης το 1821, 
το αρχαιολογικό και το παραδοσιακό μουσείο, την Μονή Κωνσταντίνου 
& Ελένης με τα φημισμένα υφαντά. H άλλη του πλευρά είναι επί του 
κεντρικού πεζόδρομου με τα πολλά εμπορικά καταστήματα που τελειώνει 
περίπου στην κεντρική πλατεία (25ης Μαρτίου). 
Όλα του τα δωμάτια διαθέτουν ηχομόνωση, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, 
στεγνωτήρα μαλλιών, safe, δωρεάν wifi σε δωμάτια και κοινόχρηστους 
χώρους. Στις ανέσεις του περιλαμβάνει εστιατόριο που σερβίρει 
καθημερινά πρωϊνό - brunch και το βράδυ εξαιρετικής ποιότητας γευστικά 
πιάτα.

Το Elite City Resort βρίσκεται στην πιο όμορφη πόλη της Μεσσηνίας και 
της Πελοποννήσου, στη γραφική Καλαμάτα. Χτισμένο στους πρόποδες 
του Ταϋγέτου και ακριβώς δίπλα στην παραλία της Καλαμάτας, με θέα το 
Μεσσηνιακό Κόλπο, επιτρέπει στον επισκέπτη να απολαύσει τη διαμονή 
του στην πόλη. Όλα τα δωμάτια είναι ανακαινισμένα και διακοσμημένα με 
μοντέρνο τρόπο, ώστε να συγχρονίζονται με τις προτιμήσεις της εποχής, 
και παράλληλα να φιλοξενούν τον επισκέπτη με άνεση και πολυτέλεια. 
Όποιος θέλει να αισθανθεί την απόλαυση της ελληνικής και διεθνούς 
γαστρονομίας δεν έχει παρά να επισκεφθεί τους χώρους εστίασης του Elite 
City Resort. Πέραν του κεντρικού εστιατορίου, στο εστιατόριο Elite City 
Restaurant, επιλεγμένοι σεφ δημιουργούν μοναδικά πιάτα και ξεχωριστές 
λιχουδιές. Επίσης κατά τους χειμερινούς μήνες οι επισκέπτες μπορούν να 
απολαύσουν μεγάλη ποικιλία ποτών και κοκτέιλ στο Elite Winter Lounge.
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25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Αναπαράσταση του 1821 !!! 
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα μέσω σήραγγας Αρτεμισίου, Μεγαλόπολης για επίσκεψη στο εντυπωσιακό 
αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας Μεσσήνης (έξοδα ατομικά). Καθώς θα το περπατάμε, θα νιώσουμε τη 
λάμψη της πολιτείας που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη όπως ήταν με τα αριστουργηματικά γλυπτά του 
Δαμοφώντα. Συνεχίζουμε για την πόλη της Καλαμάτας και εγκατάσταση στο κεντρικό ReX HOTeL 4*, το 
αγαπημένο eLiTe CiTY ResORT 4* στην παραλιακή ή το εξαιρετικό aKTi TaYGeTOs 4* στην Μικρά 
Μαντινεία Καλαμάτας. Το μεσημέρι θα προσεγγίσουμε το ιστορικό κέντρο για να παρακολουθήσουμε 
τις εκδηλώσεις που αρχίζουν στις 15.00 με την παράταξη των Σηµαιών των σχολείων της πόλης και 
της Σηµαίας της Επανάστασης προ του Ηρώου και την προσέλευση των επισήμων. Ακολουθεί η άφιξη 
του σκυταλοδρόμου που μεταφέρει τη Φλόγα από την Ιερά Μονή Βελανιδιάς, δοξολογία  στον Ναό των 
Αγίων Αποστόλων, τρισάγιο στη μνήµη των Ηρώων του Εικοσιένα και προσκλητήριο οπλαρχηγών που 
συμμετείχαν στην έναρξη του Ιερού Αγώνα την 23η Μαρτίου 1821 στην Καλαµάτα. Κορυφώνονται με την 
αναπαράσταση της κατάληψης της Καλαµάτας και ακολουθεί  παρέλαση, Οπλαρχηγών, Μπουλουκιών 
και μαθητών σχολείων. Επιστροφή στα ξενοδοχεία μας και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - Δυρός - Αρεόπολη 
Μπουφέ πρόγευμα, γιορτινή και πανοραμική διαδρομή γεμάτη μνήμες και μεσαιωνικούς πύργους 
στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα και την γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα 
και Πύργος των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια Δυρού - Βλυχάδας (έξοδα ατομικά). Εδώ, 
μην παραλείψετε την συναρπαστική βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη την 
αετοφωλιά των Μαυρομιχαλέων, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στο Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την πλατεία 17ης Μαρτίου! Από εδώ ξεκίνησε στις 17 Μαρτίου 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 και επιστροφή στα ξενοδοχεία μας το 
απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Σιδηροδρόμων  - Αρχαιολογικό Μεσσηνίας - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Αθήνα
Χρόνια Πολλά! Πρόγευμα μπουφέ και γνωριμία με το Πάρκο των Σιδηροδρόμων με τα τραίνα αντίκες. 
Προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο (δωρεάν είσοδος 
λόγω της ημέρας) στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική Αγορά της 
πόλης. Αργότερα, αναχώρηση για μία ακόμα υπέροχη επίσκεψη, αυτή στο “θαύμα” της φύσης στην Αγία 
Θεοδώρα 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. Μέσω του 
αυτοκινητόδρομου Τρίπολης - Αρτεμισίου επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον εκδρομή σε Πύλο - Μεθώνη - Πεταλίδι

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΚΑΡΔΑΜυΛΗ - ΛΙΜΕΝΙ - ΔυΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΠΑΡΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜώΝ  - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔώΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

η ορκωμοσίΑ των ”ΚΑΠεΤΑΝΑΙΩΝ”
Αναπαράσταση απελευθέρωσης της καλαμάτας

Μοναδικό !!! Ζήστε την αναπαράσταση της ορκωμοσίας των ”Καπεταναίων” στον ιστορικό Ναό των Αγίων Αποστόλων.

με διαμονή στο κεντρικό Rex Hotel, το αγαπημένο Elite City Resort ή το εξαιρετικό Akti Taygetos στην Μικρά Μαντινεία Καλαμάτας

Αναπαράσταση της δοξολογίας της 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα από το ζωγράφο Ευάγγελο Δράκο (Καλαμάτα, Μπενάκειο Μουσείο)

ΑΡΕΟΠΟΛΗ
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ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΑΧΑϊΑ 
και οδοντωτός

ΛΕυΚΑΔΑ
με διαμονή στο πολυτελές ionian BluE HotEl & spa 5*

1η μέρα: Αθήνα - Παναγία Τρυπητή - Παναγία - Πλατανιώτισσα - Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για επίσκεψη - προσκύνημα στην Παναγία Τρυπητή στο Αίγιο. 
Σαν ζωγραφιά με υποβλητική μεγαλοπρέπεια, στέκεται “κολλημένη” στο βράχο με κυπαρίσσια 
και πεύκα τριγύρω να της δίνουν μία ξεχωριστή ομορφιά. Συνεχίζουμε για το χωριό της 
Πλατανιώτισσας, σε μια θαυμάσια τοποθεσία, με άφθονα νερά, όπου θα δούμε το εκκλησάκι της 
Παναγίας που έχει σχηματιστεί μέσα στο κοίλωμα ενός τεράστιου πλατάνου - αριστουργήματος 
της φύσης, ύψους 25 μ. 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: Achaia Claus - Δάσος Στροφυλιάς - Ανδραβίδα 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου της 
“Achaia Clauss”. Θα μας εντυπωσιάσουν τα πέτρινα κτίρια, τα μεγάλα δρύινα σκαλιστά βαρέλια 
με μαυροδάφνη, η παραδοσιακή κάβα και φυσικά το μοναδικό τοπίο με την εκπληκτική θέα! 
Συνεχίζουμε για γνωριμία με το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο δάσος της χώρας, δίπλα στην σπάνιας 
οικολογικής σημασίας λιμνοθάλασσα και τους 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. 
Το βράδυ δείπνο με ποτά.
3η μέρα: Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Αγία Λαύρα - Μέγα Σπήλαιο - Αθήνα
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 που συνθέτουν μία 
παραμυθένια εικόνα. Θα επισκεφθούμε την Αγία Λαύρα και θα παρακολουθήσουμε τις εορταστικές 
εκδηλώσεις. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το μουσείο ολοκαυτώματος, αλλά και να γευθείτε 
την υπέροχη τοπική κουζίνα στις παραδοσιακές ταβέρνες. Στην κατάβαση μας, μικρή στάση για 
προσκύνημα στη Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

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” και για να παρακολουθήσουμε τις εορταστικές εκδηλώσεις. 
Χρόνος για γεύμα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Κρυονέρι και μέσω Ρίου επιστρέφουμε 
στην Αθήνα.

Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή συνδυάζει την 2η και την 3η μέρα.

* Τα δωμάτια του 2ου και 3ου ορόφου είναι ανακαινισμένα.

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή 
και ποτά στη διάρκεια των δείπνων

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

PORTO RiO 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 1ου ορόφου 179 110 149
δίκλινο 2/3ου ορόφου * 189 120 163
3ο άτομο 150 85 112
3ο άτομο ως 12 ετών 80 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 135 68 90
Μονόκλινο 1ου ορόφου 235 167 230
Μονόκλινο 2/3ου ορόφου * 252 185 253

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή

ιονιαν BLUe 5* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ.

δίκλινο θέα θάλασσα 195 255
3ο άτομο 160 205
3ο άτομο ως 12 ετών 90 105
4ο άτομο 2 ως 12 ετών 135 170
Μονόκλινο θέα θάλασσα 249 340

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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 
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) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών 
• Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

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.

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ IONIAN BLUE HOTEL
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ΜΕΤΕώΡΑ
& τα χρώματα της λίμνης Πλαστήρα 

ΑΛΠΙΚΗ ΕυΡυΤΑΝΙΑ

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 αγαπημένο και 
αρχοντικό aMaLia MeTeORa 4*, στην Θεόπετρα Καλαμπάκας. Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο γραφικό Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με το τεράστιο 
πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την Πινακοθήκη του Αβέρωφ (έξοδα 
ατομικά). Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά 
προϊόντα της περιοχής. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από 
ντόπιο κρασί και τσίπουρο. Επιστροφή και ξεκούραση. To βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα
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 στο ξενοδοχείο για να 
απολαύσετε τις ανέσεις του. Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Νερόμυλος, τοξωτό γεφύρι & καταρράκτης Παλαιοκαρυάς - Ελάτη 
Περτούλι - Αθήνα
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 στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 2η μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Μικρό Χωριό - Country Club
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. Αργότερα, εγκατάσταση στο ανακαινισμένο COUnTRY CLUB HOTeL & sUiTes 
προδιαγραφών 4* (τυπικά 2*) σε ονειρική τοποθεσία, στο Μικρό Χωριό. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό 
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία, χρώματα αλλά και αγνές γεύσεις μας περιμένει. Διασχίζοντας 
τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα δούμε τα “πατήματα” της Παναγιάς και μετά θα βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι 
της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και προσκύνημα. Αργότερα, περίπατος στα γραφικά δρομάκια 
Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να γευθείτε και το διάσημο 
γαλακτομπούρεκο του “Αλέκου”, αλλά να επισκεφθείτε και υπέροχο το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο. Το 
βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Κορυσχάδες - Καρπενήσι - Γοριανάδες - Saloon !!!
Μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με περίπατο στον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό οικισμό των 
Κορυσχάδων με το ιστορικό πρώην σχολείο του χωριού, που σήμερα στεγάζει το Μουσείο Εθνικής 
Αντίστασης. Συνεχίζουμε για την 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. Αργότερα θα βρεθούμε στο χωριό των Γοριανάδων όπου χρόνος για γεύμα σε ένα από τα πιο 
εκλεκτά εστιατόρια του νομού!  Η μέρα μας θα κλείσει με έναν απολαυστικό περίπατο ή 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. Επιστροφή. 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. 
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής (δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα)
1. Αθήνα- Κεφαλόβρυσο - Μικρό Χωριό - Country Club
2. Κορυσχάδες - Καρπενήσι - Γοριανάδες - Saloon
3. Προυσός (Ι.Μ.Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό - Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή

COUnTRY CLUB HOTeL 
& sUiTes

3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ.

δίκλινο 169 219
3ο άτομο 150 195
3ο άτομο ως 12 ετών 70 95
4ο άτομο 2 ως 12 ετών * 169 219
Μονόκλινο 210 280

* Η χρέωση του 2ου παιδιού, αναβαθμίζει την διαμονή του 
δωματίου σε Suite.

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

aMaLia MeTeORa 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 189 249 109 162
3ο άτομο 148 190 75 105
3ο άτομο ως 10 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 10 ετών 128 162 50 70
Μονόκλινο 259 355 182 269

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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 ανακαινισμένο COUnTRY 
CLUB HOTeL & sUiTes προδιαγραφών 
4* (τυπικά 2*) στο Μικρό Χωριό 
Ευρυτανίας • Μπουφέ πρόγευμα και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

περιλαμβάνονται:  • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο aMaLia MeTeORa 4* στην Θεόπετρα Καλαμπάκας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 
έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

ΠερΙΟρΙΣΜεΝΟΣ 
ΑρΙΘΜΟΣ 
ΘεΣεΩΝ

ΝΕΡΟΜυΛΟΣ - ΤΟΞώΤΟ ΓΕΦυΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΡυΑΣ
 ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟυΛΙ

ΜΕΤΕΩΡΑ  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
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υΔΡΑΜΑ
& δρόμοι του κρασιού

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
& Βάλια κάλντα

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.

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: Ι.Μ.Παναγίας Κλεισούρας - Νυμφαίο - Αρκτούρος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την ιστορική Ι.Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου στην Κλεισούρα (1314 
μΧ) γνωστή και λόγω της Οσίας Σοφίας της Νέας. Θα συνεχίσουμε για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό 
και ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για τον οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό 
της Ελλάδας και σύμφωνα με την UNESCO ένα από τα 10 ωραιότερα της Ευρώπης! Φωτογραφηθείτε 
μπροστά στη Νίκειο Σχολή, δοκιμάστε τα περίφημα τοπικά κρασιά, αλλά και τους εκλεκτούς μεζέδες. Ακόμα 
θα επισκεφθούμε (έξοδα ατομικά) το παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας ή το καταφύγιο του λύκου και κέντρο 
αναπαραγωγής του ελληνικού ποιμενικού. Επιστρέφουμε στο Εμπόριο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βάλια Κάλντα - Πορτίτσα - Σπήλαιο - Παναγία Σπηλιώτισσα
Μπουφέ πρόγευμα. Στην ανατολική Βάλια Κάλντα, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα δασικά οικοσυστήματα, 
πραγματικό μουσείο της φύσης, εξελίσσεται η εκδρομή - εμπειρία μας ανάμεσα σε μαυρόπευκα, έλατα, 
δρυς και αγριολούλουδα. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές ερμηνείας της φύσης στο όρος 
του Όρλιακα, το βουνό των χρωμάτων και των αετών. Με τζιπ 4Χ4 (έξοδα ατομικά) θα προσεγγίσουμε το 
επιβλητικό φαράγγι της Πορτίτσας με το ομώνυμο πέτρινο γεφύρι, το ιστορικό χωριό Σπήλαιο για ξενάγηση 
στα παλιά του σπίτια και μετά την θαυματουργή εκκλησία της Παναγίας της Σπηλιώτισσας (1633μΧ). 
Επιστροφή το απόγευμα. 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.

Με διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2016) στολίδι της Βορείου Ελλάδος!
HYDrAmA GrAnD HOtel 5* lux

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.

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

HYDRaMa GRanD 5* Lux 4 μέρες - 22 - 25 Μαρ. 4 μέρες/ 3 νύχτες
δίκλινο Σοφίτα * 275 189
δίκλινο θέα πόλη 292 209
δίκλινο θέα λίμνη 305 227
3ο άτομο 265 165
3ο άτομο ως 12 ετών 95 δωρεάν
Μονόκλινο Σοφίτα * 375 315
Μονόκλινο πόλη 395 345

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή

aPsis HOTeL 3* sup 4 μέρες
22 - 25 Μαρ.  /  11 - 14 Απρ.

δίκλινο Standard 195
δίκλινο Deluxe 210
δίκλινο Suite 70μ2 225
3ο άτομο 175
Μονόκλινο Standard 275

* Τα δωμάτια τύπου Σοφίτα χωράνε μέχρι 2 άτομα και βρίσκονται στον 5ο όροφο και έχουν παράθυρα 
οροφής. Η μετάβαση γίνεται με ασανσέρ μέχρι τον 4ο όροφο και από εκεί με σκάλα (20 σκαλιά).

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

με διαμονή APSIS HOtel 3* sup

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 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.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο aPsis HOTeL 3* sup 
στο Εμπόριο Εορδαίας • Μπουφέ πρωινό και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΑΓΓΙΤΗΣ - ΟΧυΡΟ ΛΙΣΣΕ - ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΑ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΔΡΑΜΑ

HYDRAMA GRAND HOTEL ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

APSIS HOTEL
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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 μοναδικότητα 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.

ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΚΗΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΟυΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - Ζαγοροχώρια - Πάπιγκο

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

DU LaC 5* Lux 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο 239 319 158 235
3ο άτομο 217 285 140 200
3ο άτομο ως 5 ετών * 95 105 δωρεάν δωρεάν
3o άτομο 6 ως 12 ετών 180 230 100 140
Μονόκλινο 330 455 248 365

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

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

ημιδιατροφή, ποτά στη διάρκεια των δείπνων 
& δημιουργική παιδική απασχόληση

ePiRUs PaLaCe 5* Lux 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο Premium comfort 196 258 119 169
δίκλινο Premium classic 219 292 145 205
3ο άτομο 150 195 75 105
3ο άτομο ως 12 ετών 90 115 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών (family) * 160 215 85 125
Μονόκλινο Premium comfort 244 330 168 244
Μονόκλινο Premium classic 278 378 199 295

* Μεταφορά της οικογένειας σε 1 χώρου family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.

* Παιδί έως 5 ετών δΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. 
Χρέωση για έξτρα κρεβάτι: ισχύουν οι  τιμές για  παιδί 6-12 ετών

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

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 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.

ΜΕΤΕΩΡΑ DU LAC

EPIRUS PALACE

ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ

ΠερΙΟρΙΣΜεΝΟΣ 
ΑρΙΘΜΟΣ 
ΘεΣεΩΝ
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Αργυρόκαστρο - ΜΠΕΡΑΤΙ στα πέτρινα στολίδια των
ΤΖΟυΜΕΡΚώΝ

1η μέρα: Αθήνα - Κοιλάδα Δρόπολης - Αργυρόκαστρο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30 μέσω Ρίο - Αντίρριο για τη νότια Αλβανία. Διέλευση των συνόρων 
Κακαβιάς (διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα απαραίτητα) και επίσκεψη σους Βουλιαράτες στο 
ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο. Θα ακούσουμε την ιστορία από τον φύλακα, κο Γεώργιο Μπάκο, 
και θα συνεχίσουμε μέσω της κοιλάδας της Δρόπολης όπου όλα τα χωριά ανήκουν στην Ελληνική 
Μειονότητα. Άφιξη στο Αργυρόκαστρο και εγκατάσταση στο αρχοντικό μπουτίκ ξενοδοχείο aRGJiRO 
HOTeL (ΑΑ κατ) στο κέντρο της πόλης με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Δείπνο.
2η μέρα: Αργυρόκαστρο - Κλεισούρα - Τεπελένι
Πρόγευμα και επίσκεψη στην Κλεισούρα, όπου θα επισκεφθούμε το 2ο στρατιωτικό νεκροταφείο 
Ελλήνων πεσόντων του 1940-41. Στην επιστροφή μας, μικρή στάση στο Τεπελένι όπου θα δούμε το 
άγαλμα του Αλή Πασά του Τεπελενλή. Χρόνος για γεύμα στη Δερβιστάνη και ακολουθεί περιήγηση 
στην υπέροχη πόλη του Αργυροκάστρου. Εδώ, στην κοιλάδα του ποταμού Δρίνου, τον 12ο αιώνα 
ιδρύθηκε το ισχυρότατο εμπορικό κέντρο στη σκιά του μεγάλου κάστρου. Κέντρο της ελληνικής 
μειονότητας, η πόλη κρατά την μακραίωνη ιστορία και την αρχιτεκτονική της κληρονομιά. Πολλά 
αρχοντικά διασώζονται, διαμορφώνοντας μια μοναδική τεράστια εικόνα διαχρονικής αρχιτεκτονικής 
με πετρόκτιστα σπίτια και λίθινες σκεπές. Από το 2005 η πόλη προστατεύεται από την UNESCO ως 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσκεψη στο κάστρο με τον Πύργο του Ρολογιού και 
το αεροσκάφος τύπου LockheedT33, και το σπίτι-μουσείο του Ενβερ Χότζα. Περίπατος στην κεντρική 
πλατεία και το Παλιό Παζάρι με τα καλντερίμια. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βεράτιο - Μπεράτι & Μονή Θεοτόκου Αρδενίτσας
Πρόγευμα και αναχώρηση για προσκύνημα στην ιστορική μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Αρδενίτσας 
(13ου αι). Συνεχίζουμε για την “πόλη - μουσείο” Βεράτιο (Berat) /Unesco 2008, γνωστή για την 
ομορφιά και την ιστορική αρχιτεκτονική της, γνωστή επίσης και ως “πόλη των χιλίων παραθύρων”. 
Η Ακρόπολη δεσπόζει πάνω από την παλιά Χριστιανική συνοικία κατά μήκος του ποταμού Οσούμ 
αλλά και τη σύγχρονη πόλη. Είναι μια καλά διατηρημένη περιοχή με στενά δρομάκια, τούρκικα σπίτια 
και Ορθόδοξες εκκλησίες.  Θα επισκεφθούμε το κάστρο του 13ου αι με τον ναό της Θεοτόκου που 
λειτουργεί πλέον ως βυζαντινό μουσείο και φημίζεται για τις αγιογραφίες του Ονούφρι. Περιήγηση 
στην παλιά πόλη με τις πολλές ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες όπως Παναγία Βλαχέρνα, 
Αγ.Νικόλαος, Αγία Τριάδα, Αγ.Θωμάς κ.α. και θα ξεναγηθούμε στα πανέμορφα σοκάκια. Επιστροφή 
και δείπνο.
4η μέρα: Αργυρόκαστρο - Αθήνα
Πρόγευμα και διέλευση των συνόρων. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις μέσω 
Καλαμπάκας, Δομοκού.

1η μέρα: Αθήνα - 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 Κρυστάλλη. Χρόνος για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στις 
ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αναχωρούμε από τα Πράμαντα για επίσκεψη στο χωριό Ελληνικό 
το οποίο κοσμείται με έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη στο μουσείο 
με τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Χρόνος για καφεδάκι και 
επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη το βράδυ.

Ακολουθήστε μας στο νέο μας οδοιπορικό στην Βόρεια Ήπειρο, στις δύο “πόλεις - μουσεία” 
της γείτονος Αλβανίας, με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά (unesco sites 2005 & 2008), 
διαμένοντας σε ένα αρχοντικό κτίριο (του 1885) πλήρως ανακατασκευασμένο το 2011 με 
όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές στο ιστορικό κέντρο της πόλης!

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!

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο αρχοντικό μπουτίκ ξενοδοχείο aRGJiRO 
HOTeL (ΑΑ κατ) στο Αργυρόκαστρο • Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή 

aRGJiRO HOTeL a' κατ. 4 μέρες
22 - 25 Μαρτίου

δίκλινο 239

3ο άτομο 220

Μονόκλινο 299

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή 

anaVasi MOUnTain 
ResORT 4*

4 μέρες
22 - 25 Μαρ.

4 μέρες
4 - 7 Απρ.

δίκλινο 267 255
δίκλινο Σουϊτα 320 305
3ο άτομο 200 200
Μονόκλινο 340 325

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

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 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.

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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

ARGJIRO HOTEL

ANAVASIS MOUNTAIN RESORT

ΜΠΕΡΑΤΙ Ι.Μ.ΚΗΠΙΝΑΣ
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΒΟΛΟΣ - Μαγευτικό Πήλιο

1η μέρα: Αθήνα - Χαλκιδική Αναχώρηση (06:30) από Σύνταγμα για τη μαγευτική Χαλκιδική. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο υπερπολυτελές iKOs OCeania 5* Deluxe στα Νέα Μουδανιά, στην είσοδο 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 Oceania, 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 μας ξεκινά με διαδρομή στον σχεδόν ανέγγιχτο 
φυσικό παράδεισο των τοπίων της χερσονήσου της Σιθωνίας. Πόρτο Κουφό, Αρμενιστής απ’όπου θα δούμε 
από ψηλά τη γαλήνια Σάρτη, Βουρβουρού, η διαδρομή που έκλεψε τη μεροληψία της φύσης, για να την 
προσφέρει απλόχερα στον επισκέπτη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Μπουφέ γεύμα, Ultra all Inclusive 
παροχές σύμφωνα με το πρόγραμμα ως αργά το βράδυ. Απλά απολαύστε τις!!! Αποχαιρετιστήριο δείπνο 
από 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.

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

Το IKOS OCEANIA βρίσκεται στα Νέα Μουδανιά. πάνω στη θάλασσα και προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών 
στην κατηγορία του All Inclusive (περιλαμβάνεται μέχρι και το mini-bar, μέχρι και το room service!) Διαθέτει πτέρυγες 
δωματίων, όλα υπερπολυτελώς εξοπλισμένα και διακοσμημένα. Διαθέτει 5 εστιατόρια,  εσωτερικά 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.

περιλαμβάνονται: •  Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο iKOs OCeania 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, room service, 
καταναλώσεις mini-bar. 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.

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο VOLOs PaLaCe 4* 
• Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 
75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

με διαμονή στο υπερπολυτελές IKOS OCEANIA 5* deluxe & το θρυλικό τραινάκι!

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

VOLOs PaLaCe 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο Θέα Πόλη 189 254 115 169
δίκλινο Μερική Θέα Θάλασσα 204 273 130 190
3ο άτομο θέα πόλη 150 193 75 110
3ο άτομο ως 5 ετών 80 95 δωρεάν δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών 110 140 40 55
Μονόκλινο Θέα Πόλη 250 345 185 265
Μονόκλινο Μερική Θέα Θάλ. 275 380 210 300

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με 
All Inclusive “Infinite lifestyle” 

αρχίζοντας με δείπνο, 
τελειώνοντας με πρωϊνό.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. 
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) 
με All Inclusive “Infinite life-

style” καθημερινά, αρχίζοντας με 
μεσημεριανό.

iKOs OCeania 
5* Deluxe

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο Superior SSv 285 137 199
δίκλινο Superior Sv 299 146 215
δίκλινο Junior Suite Sv 308 152 225
δίκλινο Family Suite Sv 345 183 270
3ο άτομο * 225 92 135
3o άτ. έως 12 ετών * 95 δωρεάν δωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών ** 225 92 135
Μονόκλινο Sup SSv 452 263 388

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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

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

* Μόνο σε Jr.Suite ή Family Suite   ** Μόνο σε Family Suite

inFiniTe ULTRa aLL inCLUsiVe
• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια 
μπουφέ ή a la carte στα 4 θεματικά 
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. • 
Υπηρεσία Dine Out

IKOS OCEANIA
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ΚυΜΗ Θησαυροί της
ΑΙΤώΛΙΚΗΣ ΓΗΣ

1η µέρα: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύµη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα Νέα Στύρα στη νότια Εύβοια. Χρόνος 
για καφεδάκι και μεζεδάκια στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για την παραλία της Κύμης όπου 
εγκατάσταση στο εντυπωσιακό KYMi PaLaCe HOTeL 4*. Υποδοχή από τις κυρίες του Γυναικείου 
συνεταιρισμού Αυλωναρίου με τοπικά προϊόντα. Το βράδυ δείπνο από μπουφέ.
2η µέρα: Ζυθοποιεία SEPTEM - Ι.Μ.Μάντζαρη - Άνω Ποταµιά (Λιοτρίβι Κασοµούλη & Αρχ. Συλλογή) 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην πολυβραβευμένη μικροζυθοποιεία “SEPTEM” για 
θα ξεναγηθούμε στις εγκαταστάσεις της αλλά και γευστικά, ώστε να εντρυφήσουμε στα μυστικά της. 
Ακολουθεί προσκύνημα στην Ι.Μ. Κοιμήσεως της Θεοτόκου ή Μάντζαρη (11 αι) και επίσκεψη στο παλιό 
λιοτρίβι του Κασομούλη (που έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως μουσειακός επισκέψιμος χώρος) 
όπου θα γνωρίσουμε την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια, επίσκεψη στην 
αρχαιολογική συλλογή της Άνω Ποταμιάς, που περιλαμβάνει τα ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί 
όπου η ακρόπολη της Αρχαίας Κύμης. Θα περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του παραδοσιακού 
οικισμού της Άνω Ποταμιάς, από τα παλαιότερα χωριά της περιοχής, η οποία είναι αμφιθεατρικά 
χτισμένη, με θέα στο πέλαγος και διατηρεί στοιχεία παραδοσιακής νησιώτικης αρχιτεκτονικής! Επιστροφή 
και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η µέρα: Λαογραφικό Μουσείο Παπανικολάου - Ι.Μ. Μεταµόρφωσης Σωτήρος - Χωνευτικό
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος Παπανικολάου (Test 
Pap) που στεγάζεται σε υπέροχο νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα στο είδος του στη 
χώρα, με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600 αντικείμενα. Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή 
Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (16 αι) κτισμένη στην αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου λίγο έξω από την Κύμη. 
Ακολουθεί επίσκεψη στις ιαματικές πηγές του Χωνευτικού μέσα σε μαγευτικό τοπίο για να πιούμε από το 
“θαυματουργό” νερό, όπως το έχουν ονομάσει πολλοί που έχουν καταφέρει να γιατρευτούν από την πέτρα 
και την άμμο, που τους ταλαιπωρεί στα νεφρά. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Κύμη - Αυλωνάρι (Βυζαντινή εκκλησία & Γυν.Συνεταιρισμός) - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος για να απολαύσετε λίγο ακόμη τους χώρους του ξενοδοχείου ή να 
παρακολουθήσουμε την παρέλαση. Αργότερα αναχωρούμε για το το Αυλωνάρι για να δούμε την Βυζαντινή 
τρισυπόστατη εκκλησία (11 αι) και για εκλεκτά ψώνια από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό - Αγρίνιο 
Αναχώρηση από Αθήνα 07:00. 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 γι 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. Μετά τον αγιασμό των υδάτων, 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.

Γιορτάζουμε την Εθνική μας επέτειο στο υπέροχο kymi palace 4*

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

ελάτε να το ζήσουμε!

περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο πολυτελές MaRPessa 
LUXURY HOTeL & sPa 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)

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

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή
mARPESSA HOTEL & 
SPA 4*

3 μέρες 
23 - 25 Μαρ.

Δίκλινο 199
3ο άτομο 190
3ο άτομο ως 12 ετών 160
Μονόκλινο 265

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

KYMi PaLaCe 4* 3 μέρες
23 - 25 Μαρ.

4 μέρες
22 - 25 Μαρ. 3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες

δίκλινο θέα θάλασσα 175 225 97 135
3ο άτομο 150 187 60 85
3ο άτομο έως 12 ετών 90 105 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο έως 6 ετών 90 105 δωρεάν δωρεάν
4ο άτομο 7 έως 12 ετών 127 158 40 60
Μονόκλινο θέα θάλασσα 218 284 146 199

ΤΙΜΗ
ΓΝΩρΙΜΙΑΣ!!!

25η Μαρτίου στην Ελλάδα!

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

KYMI PALACE ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

MARPESSA LUXURY HOTEL
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ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Early BookinGs

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές), με All IncluSIve καθημερινά 
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

ALDEmAR OLYmPIAN 
VILLAgE 5* LUx 3 μέρ. /2 νύχτ. 4 μέρ. /3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ. 6 μέρ./ 5 νύχτ.

δίκλινο Κεντρικό θέα κήπο 189 255 329 405
δίκλινο Κεντρικό θέα θάλασσα 199 270 349 429
δίκλινο Bungalow θέα κήπο 210 280 365 450
δίκλινο Bungalow θέα θάλ. 220 295 385 470
δίκλινο Bungalow μοιρ.πισίνα 230 310 400 495
δίκλινο Bungalow Pool Front 240 320 420 515
3ο άτομο -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών *  -50%  -50%  -50%  -50%
Επιβάρυνση μονοκλίνου +60% +60% +60% +60%

Τιμή ανά δωμάτιο (για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών) με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές), με ALL INCLUSIVE καθημερινά

στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
ALDEmAR OLYmPIAN 
VILLAgE 5* LUx 3 μέρ. /2 νύχτ. 4 μέρ. /3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ. 6 μέρ./ 5 νύχτ.

Family room 1 χώρου 48m2 κήπος 515 690 895 1095
Family villa 43m2 κήπος 575 770 995 1225
Family διαμέρισμα κεντρικού θέα θαλ. 590 795 1035 1270
Family villa 63m2 μοιραζ. πισίνα 610 825 1060 1315
Suite Κεντρικό Pool Front ή θάλασσα 610 825 1060 1315
Suite μοιραζ.πισίνα Sea Front 690 930 1195 1485
3ο άτομο 70 94 126 157
5ο άτομο έως 12 ετών ** 50 67 90 112

* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αρκετά το χώρο του δωματίου 
   και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.

** Η διαμονή του 3ου παιδιού περιορίζει αρκετά το χώρο του δωματίου 
     και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.

Το ALL INCLUSIVE αρχίζει με μεσημεριανό την ημέρα της άφιξης και τελειώνει με πρωϊνό την ημέρα της αναχώρησης
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 15/3. Από 16/3 προσαυξάνονται κατά 10% περίπου.

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

ALDEmAR OLYmPIAN VILLAgE 5* LuxΣΚΑΦΙΔΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Exclusive Family Easter Holidays

Με την ευχή το φόντο να είναι καλοκαιρινό, σαν την ιερή ημέρα της Λαμπρής, δείτε τα πρώτα 9 ξενοδοχεία μας για το Πάσχα, σε κορυφαίους προορισμούς. Γιατί, όποιος 
σχεδιάζει νωρίς, κερδίζει και εξασφαλίζει!
Πάρτε θέση για να δείτε και να… ακούσετε τους Μπότηδες στην Κέρκυρα. Η μοναδική φύση των  Επτανήσων σας περιμένει.  Ελάτε σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα 
της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Το Πάσχα στο Αιγαίο, επίσης αναμένεται μοναδικό! Ζήστε το ξακουστό Πάσχα των δημοφιλών μας συγκροτημάτων στην 
Πελοπόννησο. Με φαγητό, μουσική και χορό. Τα πάντα σχεδιασμένα από εμάς!
Και …μείνετε συντονισμένοι. Νέα πακέτα εκδρομών θα ανεβαίνουν σταδιακά στο manessistravel.gr, ώστε να… σας βάζουν ιδέες.
Όλα μαζί θα τα βρείτε στο Ανοιξιάτικο έντυπο που θα ακολουθήσει.
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IKOS OLIVIA 5* Deluxe ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Early BookinGs

EPIRUS PALACE 5* Deluxe ΓΙΑΝΝΕΝΑExclusive Family Easter Holidays

Exclusive Easter Holidays

SIVOTA DIAmOND Spa & Resort 5* ΣυΒΟΤΑ ΘΕΣΠΡώΤΙΑΣExclusive Easter Holidays

bARCELO HYDRA bEACH 5* DELUxE ΘΕΡΜΗΣΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣExclusive Family Easter Holidays

Μόνο 20 δωμάτια διαθέσιμα !!!

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με All 
Inclusive “Infinite Lifestyle” καθημερινά, στo οποία συμπεριλαμβάνεται το 

Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
IKOS OLIVIA 5* DELUxE 4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ. **

δίκλινο Superior Inland view 295 385
δίκλινο Superior Sea view 325 425
δίκλινο Panorama Jr.Suite Sea view 340 442
δίκλινο Bungalow Garden view 345 452
δίκλινο 1Bedroom Bglw Suite Garden view 395 517
δίκλινο 1Bedroom Bglw Suite Private Garden 445 585
3ο άτομο * -50% -50%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών * -50% -50%
* Μόνο σε Panorama Jr.Suite Sea view και 1Bedroom Bglw Suite, Garden 
view ή και Private Garden. ** 4η ή και 5η νύχτα, μόνο κατόπιν ζήτησης

BesT LUXURY aLL-inCLUsiVe ResORT in THe WORLD!!!
(Tripadvisor’s 2018 annual Travellers’ Choice awards)

iKOs inFiniTe ULTRa aLL inCLUsiVe
• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ

ή a la carte στα 4 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 24ωρο 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
• Υπηρεσία Dine Out.

Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ΠλΗΡΗ δΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά, 
δΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και ΠλΟΥΣΙΕΣ extrA ΠΑΡΟΧΕΣ, στην οποία περιλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο

και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι με ζωντανή μουσική & δημιουργική παιδική απασχόληση.

EPIRUS PALACE 5* DELUxE Για κρατήσεις ως 30/3 ** Για κρατήσεις από 01/4

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

δίκλινο Premium comfort 264 302 290 332
δίκλινο Premium classic 295 335 325 369
3ο άτομο 165 193 182 213
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών (family) * 145 165 160 182
Μονόκλινο Premium comfort 377 432 415 475
Μονόκλινο Premium classic 422 485 465 534

* Μεταφορά της οικογένειας σε 1 χώρου family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
** Οι τιμές προσφοράς ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί πριν τις 30/3, θα ισχύουν οι τιμές από 1/4 και μετά.

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

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

SIVOTA DIAmOND SPA & RESORT 5* 4 μέρες/ 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες 6 μέρες/ 5 νύχτες
δίκλινο ΚΚ θέα βουνό 189 244 297
δίκλινο θέα θάλασσα 205 259 308
δίκλινο Jr.Suite ΚΚ θέα βουνό 210 259 308
δίκλινο Jr.Suite Bgl θέα θάλασσα 215 268 319
δίκλινο Suite KK θέα θάλασσα 245 300 345
δίκλινο Bgl ιδ.πισίνα θέα θάλασσα 245 300 345
δίκλινο villa ιδιωτική πισίνα 295 355 425
3o άτομο 175 225 275
3ο άτομο έως 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο έως 11 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο πλευρική θέα θάλασσα 327 424 528

* 4ο άτομο ως 11 ετών, μόνο σε Junior Suite. 
H σουίτα ΚΚ και η villa έχουν δυνατότητα και για 5ο άτομο (max 3+2)

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ALL INCLUSIVE
στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα

με διασκέδαση από γνωστό καλλιτεχνικό σχήμα.

bARCELO HYDRA bEACH 5* DLx 3 μέρ. /2 νύχτ.* 4 μέρ. /3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ. 6 μέρ./ 5 νύχτ.
δίκλινο Superior 194 275 355 429
δίκλινο Deluxe 205 285 367 440
δίκλινο Bungalow Superior 212 305 387 467
δίκλινο Bungalow Family 229 326 415 503
3o άτομο * -30% -30% -30% -30%
3ο άτ. έως 11 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. 2 έως 11 ετών * -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο Superior 268 375 470 575

* Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων. tα Superior έχουν μέγιστη 
χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα.
* 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετών) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family. tα Family 
Bungalow έχουν ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%. Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με 
θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 8,00 το άτομο τη νύχτα.Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30/3. Από 1/4 προσαυξάνονται κατά 5% περίπου.

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 28/2. Από 1/3 προσαυξάνονται κατά 5% περίπου.



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

ELIVI SKIATHOS HOTEL 
VILLAS & SPA 5* DELUxE 4 μέρ./ 3 νύχτ. 5 μέρ./ 4 νύχτ. 6 μέρ./ 5 νύχτ.

δίκλινο Deluxe 259 329 399
δίκλινο Supreme 289 369 449
δίκλινο Supreme Private Pool 330 420 510
3ο άτομο * -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 14 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 4 ετών *** Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών ** -50% -50% -50%
Μονόκλινο Deluxe 395 505 615
* / ** Μόνο σε Supreme δωμάτια.  -  
*** Στο κρεβάτι των γονέων. Για extra κρεβάτι, ισχύουν οι τιμές 4ου ατόμου 2-12 ετών.

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές), με ΠΛΗρΗ 
ΔΙΑΤρΟΦΗ καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο & το 

Πασχαλινό γεύμα με γλέντι &  ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών (κρασί-
μπύρα-αναψυκτικά) στα φαγητά & πλούσια παιδική απασχόληση. 

Πρόσθετη νύχτα, με απλή ημιδιατροφή (πρωϊνό & δείπνο χωρίς ποτά).
AmALIA NAUPLIA 
4* SUP 4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες / 4 νύχτες επιπλέον (5η) νύχτα

με απλή ημιδιατροφή

δίκλινο 249 315 56
3ο άτομο 190 232 38
3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 10 ετών 120 150 25
Μονόκλινο 388 490 92
προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που 
επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%.

Η πλήρης διατροφή ξεκινάει στις 26/4 
με δείπνο και τελειώνει με μεσημεριανό γεύμα  την ημέρα αναχώρησης.

το aLL inCLUsiVe ξεκινάει στις 26/4 
με μεσημεριανό γεύμα και τελειώνει με πρωϊνό την ημέρα αναχώρησης.

Το υπερπολυτελές συγκρότημα της Atlantica, eleon Grand Resort, λίγο βόρεια 
από την πόλη της Ζακύνθου και πάλι κοντά μας σε αποκλειστική συνεργασία, 
μόνο για την περίοδο του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς, πλήρως ανανεωμένο με 
την υψηλή του ποιότητα και τις ατελείωτες του παροχές.

ELIVI SKIATHOS Hotel Villas & Spa 5* Deluxe

ATLANTICA ELEON gRAND Resort & Spa 5* Deluxe

ΚΟυΚΟυΝΑΡΙΕΣ - ΣΚΙΑΘΟΣ

ΤΣΙΛΙΒΙ (ΤΡΑΓΑΚΙ) ΖΑΚυΝΘΟυ

Exclusive Easter Holidays

Exclusive Family Easter Holidays

Το αναδημιουργημένο (2018) υπερπολυτελές 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!

IKOS DASSIA 5* DeluxeΔΑΣΣΙΑ - ΚΕΡΚυΡΑ

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με All Inclusive 
“Infinite Lifestyle” καθημερινά, στo οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο 

δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα.
IKOS DASSIA 5* DELUxE 4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες/ 4 νύχτες 6 μέρες/ 5 νύχτες

δίκλινο Superior Inland view 359 439 535
δίκλινο Superior Sea view 415 485 595
δίκλινο Junior Suite Sea view 440 525 645
3ο άτομο * -50% -50% -50%
3ο άτομο ως 12 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

η TOP 
επιλογή

για το 
2019

* Μόνο σε Jr.Suite σε καναπέ - κρεβάτι.

Οι διανυκτερεύσεις αρχίζουν από 26/4. Για νωρίτερα, 
μόνο κατόπιν ζήτησης.

Μέγιστη χωρητικότητα δωματίου Superior: 2 άτομα
Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 12 
ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα, παρέχεται 
έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%.

Exclusive Easter Holidays

AmALIA NAUPLIA 4* supΝΑυΠΛΙΟ Exclusive Family Easter Holidays

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 24ωρο 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 μεταφορές / εκδρομές)  με ALL INCLUSIVE στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.

ATLANTICA ELEON 
gRAND RESORT 
& SPA 5* DELUxE

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

δίκλινο 179 227 277
3ο άτομο 135 175 213
3ο άτομο έως 11 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 3 έως 11 ετών 105 135 165
Μονόκλινο 275 352 430

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

Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30/3. Από 1/4 προσαυξάνονται κατά 10% περίπου.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ Early BookinGs

καλΩςΗΡΘατέ ςτΗν πολΥτέλέια
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ΓέΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ συμμέΤΟΧΗσ
ΤΑξΙδΙΩΤΗ σέ ΟΡΓΑΝΩμέΝΟ ΤΑξΙδΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, πριν εγγραφείτε σε 
κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού 
Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και 
σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα 
με το Π.Δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις 
ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, 
καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε 
το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και το σχετικό τιμοκατάλογο. 
1. δΙΟΡΓΑΝΩΤΗσ –ΤΟυΡΙσΤΙΚΟσ ΟΡΓΑΝΙσμΟσ Η Εταιρεία  μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 
4,  αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του 
Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι 
διοργανωτής  ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί 
ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την 
πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2.  ΓέΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα 
και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. 
Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο 
που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να 
αλλάξουν, λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον 
πλέον πρόσφορο τρόπο.
3.  έΓΓΡΑΦέσ - συμμέΤΟΧΗ σΤΑ ΟΡΓΑΝΩμέΝΑ ΤΑξΙδΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το 
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα 
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί 
την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από 
αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου 
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει 
στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο 
συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη 
και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί 
το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους.
 Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, 
μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4.  ΤΙμέσ ΤΑξΙδΙΩΝ - έπΙΒΑΡυΝσέΙσ ΚΛπ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών  αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με 
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € 
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (πχ ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των 
τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει 
μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους 
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας 
και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό  που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση 
οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο 
ή ανώτερης ποιότητας. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών 
τελών.
 Οι παιδικές χρεώσεις  ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα 
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνο όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). 
 Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος/φόρος διαμονής. Ειδικότερα για εκδρομές στην Ελλάδα, 
δεν περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές μας ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν. 4389/2016,που ισχύει 
από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 
4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόμου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο. 
Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η 
τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
 5.  υπΟΧΡέΩσέΙσ - έυΘυΝέσ ΤΟυΡΙσΤΙΚΟυ ΟΡΓΑΝΙσμΟυ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την 
υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους 
ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για 
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες 
καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων 

(αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών 
εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, 
δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή 
και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά 
συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να 
συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). 
 Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι 
ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που 
οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές 
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες 
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, 
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν 
ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να 
φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση 
κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της 
ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες.  
 Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο συνοδό 
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.  Αν το 
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, 
θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 
εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή 
του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε 
οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών 
του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που 
δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την 
μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο 
της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, 
απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 
12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα 
ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, 
το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους 
πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τούς επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς 
καμία άλλη υποχρέωση. 
 Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που 
αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισμό μας είτε 
διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η 
υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς.  
Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου 
φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6.  υπΟΧΡέΩσέΙσ – έυΘυΝέσ ΤΑξΙδΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα 
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών 
προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους 
στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, 
εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα περιοριστικών 
αναφερομένων την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να 
επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την 
υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει 
ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη.
 Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. 
Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την 
αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί 
η πτήση σας. 
 Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν 
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής 
του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει 
καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική 
του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας 
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
ενώ  για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση.  
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται το ίδιο έναντι του Ταξιδιωτικού 
Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα 
ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να 
είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο 
οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές.
 Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός 
μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική 
ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές 
υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ' 
επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. 
Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την 
πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία
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7.  ξέΝΟδΟΧέΙΑ-ΚΑΤΑΛυμΑΤΑ/ πΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ μέσΑ μέΤΑΦΟΡΑσ  Όλες οι πληροφορίες, που 
αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα 
προγράμματα των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του 
κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει 
από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. 
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα 
και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια 
παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 
- 12:00 της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με τη πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε 
να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση 
(εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού 
αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν 
υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
 Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης 
άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει 
δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. 
 Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο 
με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου 
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας 
να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις  εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο 
πούλμαν απαγορεύεται. Οι φράσεις “μέσω της πόλης”, “θα δούμε”, “θα θαυμάσουμε”, στις εκδρομές, δηλώνουν 
την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου – κτηρίου 
αντιστοίχως. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά 
ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια 
επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την 
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
 Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις 
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από 
τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης. 
 Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (πχ κινητά 
τηλέφωνα, μηχανές κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. 
Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που 
αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. δΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘέΩΡΗσέΙσ έΙσΟδΟυ (VISA) & υΓέΙΟΝΟμΙΚέσ δΙΑΤυπΩσέΙσ Για όλα τα ταξίδια στο 
εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο  να έχει εκδοθεί μετά το έτος 2006. Το διαβατήριο θα πρέπει 
να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται  από τις χώρες 
προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου νέες, με λατινικούς χαρακτήρες, 
αστυνομικές ταυτότητες. 
 Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά 
και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά 
(ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή 
μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης 
δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν 
συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ 
τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να 
ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας 
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου 
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για 
την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή 
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς 
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και 
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη 
της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς πρέπει οπωσδήποτε 
να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς 
τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους συνοδούς επικυρωμένη εξουσιοδότηση των γονέων.
 Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις 
υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο 
ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές 
αρχές κτλ.
 Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες 
φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των 
ιατρικών προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει 
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά 
γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα 
οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει 
λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως 
καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του 
δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός 
απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑσΦΑΛΙσΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για 
κάθε εκδρομή που διοργανώνει. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει την περίπτωση αφερεγγυότητας 
του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο 
αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση 
ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση 
αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού 

ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, 
για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που 
περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, 
προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω 
των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) 
σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού 
συγγένεια.  Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχημα, μόνιμη 
ολική ανικανότητα από ατύχημα, μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου 
ανά άτομο. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του ασφαλιστή  είναι στη διάθεσή του 
ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του Οργανισμού μας. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού 
σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα 
για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ταξιδιωτική 
ασφάλιση είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα μια πρόσθετη ατομική ιδιωτική 
ασφάλιση στους ταξιδιώτες με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, 
αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία 
μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑπΟσΚέυέσ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι 
συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες 
διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, 
περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. 
 Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο βάρος τα 20 κιλά. Σε 
περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, 
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται 
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών 
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, 
τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών 
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν 
φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.
11.  ΑΚυΡΩσέΙσ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το 
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση 
της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται  στο άρθρο 6 των Γενικών όρων 
συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους 
ταξιδιώτες ή όχι:
 Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον 
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
 Έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, 
κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα. 
 29 έως 15 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. 
 14 έως 11 ημέρες πριν την αναχώρηση : 75%  της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 10 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής 
αξίας του ταξιδιού.
 Για  τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της 
κάθε εταιρείας  που ισχύουν για κάθε εκδρομή – κρουαζιέρα. 
 Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
 Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και 
το 100%, όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της 
εκδρομής ή την προσφορά.
 Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για 
ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) 
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
      Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται 
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
 Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, 
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω 
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων 
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. 
 Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα 
αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να 
διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά 
τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, 
το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει 
αναγκαστικά σε μονόκλινο. 
12.  ΡυΘμΙσΗ δΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης 
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του 
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. 
Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που 
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.   
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή 
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να 
ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα 
Δικαστήρια της Αθήνας.



48


