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ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
AΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

…µε πολλές αεροπορικές 
αποδράσεις!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ικαρία-Αθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS με δικαίωμα ανά 
επιβάτη μίας χειραποσκευής μέχρι 6 κιλά και μίας αποσκευής μέχρι 20 κιλά • Διαμονή στο ξενοδοχείο CAVOS BAY HOTEL 3*, 
στον Αρμενιστή • Mπουφέ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και δείπνο σε εστιατόρια καθημερινά (ημιδιατροφή) • Εκδρομές, μεταφορές 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Γευστική εμπειρία κρασιών στο οινοποιείο Αφιανέ • Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια 
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

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

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ SKY EXPRESS
14 Ιουνίου Αθήνα - ικαρία 14:20 - 15:15
17 Ιουνίου ικαρία - Αθήνα 15:35 - 16:30

Τιµή κατ’ άτοµο αεροπορικώς µε ηµιδιατροφή καθηµερινά. 
Τα γεύµατα/ δείπνα δίνονται σε τοπικά επιλεγµένα εστιατόρια.

4 µέρες / 14 - 17 Ιουνίου

∆ίκλινο Standard Θέα Κήπο 319

∆ίκλινο Standard Θέα Θάλασσα 332

∆ίκλινο Ανακαινισµένο Θέα Θάλασσα 345

3ο άτοµο Θέα Θάλασσα * 275

Μονόκλινο Standard Θέα Κήπο 392

Μονόκλινο Standard Θέα Θάλασσα 413

ΙΚΑΡΙΑ το νησί της ευζωίας! 

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

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΙΚΑΡΙΩΤΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ!

Ταξιδέψτε σε έναν ωραίο 

προορισµό, παίρνοντας µια 

πρόγευση καλοκαιρινών 

διακοπών, χωρίς να χάσετε 

ούτε λεπτό!

* Μεταφέρει όλο το δωμάτιο σε Studio θέα θάλασσα.
Φόροι Αεροδρομίου 56 €

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* 
ΣΕ ∆ΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ!

ΡΟ∆ΟΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

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

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

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

1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Χανιά - Τάφοι Βενιζέλων
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο νωρίς το πρωί και πτήση. 
Άφιξη και επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων στο 
Ακρωτήρι μέσα σ’ ένα μαγευτικό άλσος με μοναδική θέα στην 
πόλη. Συνεχίζουμε για τη ρομαντική πόλη των Χανίων για 
καφεδάκι και περίπατο στο Βενετσιάνικο λιμάνι, τη Φορτέτζα, 
τα καλντερίμια και τα γραφικά δρομάκια. Τακτοποίηση στο 
πολυτελές ξενοδοχείο ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5* 
στον Πλατανιά Χανίων. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Μονή Πρέβελης - ρέθυμνο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο ρέθυμνο, με 
το Βενετσιάνικο λιμάνι, το Φάρο και τα τζαμιά. Συνεχίζουμε 
για την ιστορική Μονή Πρέβελης στο νότιο μέρος του νομού. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στα Χανιά και δείπνο μπουφέ.

3η μέρα: Χανιά (Ελεύθερη μέρα)
Μπουφέ πρόγευμα. Ελεύθερη ημέρα για να χαρείτε τις 
ανέσεις του ξενοδοχείου, την παραλία του ή μια βόλτα στα 
γραφικά Χανιά με το μαγευτικό Βενετσιάνικο λιμάνι με τα 
πολλά καφέ και την έντονη ζωή. Μπουφέ δείπνο.

4η μέρα: ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς (προαιρετική)
Χανιά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για τον ομαλό 
(έξοδα ατομικά) όπου η χιλιοτραγουδισμένη “Στράτα 
Μουσούρων”. Από εκεί φτάνουμε ως την είσοδο του Φαραγγιού 
της Σαμαριάς, από τα ομορφότερα της Ευρώπης. Το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιστροφή στην Αθήνα.

ΧΑΝΙΑ
… ένα λιµάνι µε εικόνες Βενετίας!

ASTERION HOTEL SUITES & SPA 5*

Τιµή κατ’ άτοµο µε αεροπλάνο µε 
ηµιδιατροφή καθηµερινά.

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

ηµιδιατροφή καθηµερινά.
4 µέρες

14 - 17 Ιουν. 4µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο θέα θάλασσα 365 149
3o άτοµο 325 112
3ο ατ. ως 12 ετών 300 90
Μονόκλινο 438 225

Πτήσεις µε OLYMPIC AIR
14 Ιουνίου  Αθήνα - ρόδος 08.20 - 09.20
17 Ιουνίου  ρόδος - Αθήνα 20.40 - 21.40

Πτήσεις µε OLYMPIC AIR
14 Ιουνίου Αθήνα - Χανιά 08:00 - 08:50
17 Ιουνίου Χανιά - Αθήνα 19:15 - 20:05

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε αεροπλάνο, µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.
4 µέρες

14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο 357
3ο άτοµο 309
3o άτοµο έως 11 ετών 192
4o άτοµο έως 11 ετών 265
Μονόκλινο 477

Τάφοι Βενιζέλων - Χανιά - Μονή Πρέβελης
ρέθυμνο - Φαράγγι Σαμαριάς

ΜΟΝΟ 20 ΘΕΣΕΙΣ

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

ΛΕΡΟΣ
Η ΓΑΛΑΖΟΠΡΑΣΙΝΗ ΡΑΨΩ∆ΙΑ

ΜΕ ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ
CRITHONI’S PARADISE 4*

Περιλαμβάνονται: • Αερ/κά εισιτήρια Αθήνα - Λέρος - Αθήνα με 
OLYMPIC AIR (οικονομικής θέσης) • Μεταφορές, εκδρομές ως 
ανωτέρω πρόγραμμα • Διαμονή στο ξενοδοχείο CRITHONI’S 
PARADISE 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Λέρος
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λέρο. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο CRITHONI’S PARADISE 4*. 
Το μεσημέρι γνωριμία με την Αγ.Μαρίνα και το ψαροχώρι 
Παντέλι. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επιστροφή 
και υπόλοιπο μέρας ελεύθερο για να απολαύστε στιγμές 
ξεκούρασης στις άρτιες ανέσεις του ξενοδοχείου και την 
πεντακάθαρη θάλασσα. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Γύρος Νησιού
Πρόγευμα μπουφέ και ολοήμερος γύρος νησιού αρχίζοντας 
τις επισκέψεις μας από την Παναγία του Κάστρου. 
Ανάπαυλα για καφέ πριν το κεντρικό λιμάνι του νησιού, το 
αρχιτεκτονημένο από τον καιρό της ιταλοκρατίας Λακκί. θα 
επισκεφθούμε το Πολεμικό μουσείο και κατευθυνόμαστε 
προς τα ψυχιατρεία στην πορεία μας προς το υπέροχο 
εκκλησάκι της Παναγιάς της Καβουράδαινας, που είναι 
πελεκημένο μέσα σε μία σχισμή του βράχου. Χρόνος για 
φαγητό στα Άλιντα και ακολουθεί επίσκεψη στο καθηλωτικής 
ομορφιάς εκκλησάκι του Αγ.ισίδωρου, χτισμένο κυριολεκτικά 
μέσα στη θάλασσα. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Για αργότερα, 
σας προτείνουμε ένα ρομαντικό περίπατο στα Άλιντα. 
3η μέρα: Ελεύθερη ημέρα - προαιρετική κρουαζιέρα στους 
Λειψούς και τα γύρω νησιά.
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για όσους 
επιθυμούν, πρωϊνός εκκλησιασμός στην παρακείμενη 
εκκλησία των Αγίων Σαράντα. Στις 11πμ, αναχωρεί το το 
“πειρατικό” καΐκι “Barbarossa” για προαιρετική κρουαζιέρα με 
για τους Λειψούς και τα γύρω νησάκια! Προσφέρει σνακς και 
αναψυκτικά εν πλω και ευκαιρίες για μπάνιο σε απίστευτα 
σημεία. Επιστροφή το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Λαογραφικό Μουσείο - Λέρος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στον Πύργο 
του Μπελλένη στα Άλιντα, με το ιστορικό και Λαογραφικό 
Μουσείο με τα παλιά αντικείμενα της ζωής και της λαϊκής 
παράδοσης της Λέρου. Το κτίριο είναι ένα εξαιρετικό 
πάντρεμα μεσαιωνικής οχυρωματικής αρχιτεκτονικής με 
νεοκλασικά στοιχεία. Το μεσημέρι μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Πτήσεις µε OLYMPIC AIR
14 Ιουνίου  Αθήνα - Λέρος 12:45 - 13:45 
17 Ιουνίου  Λέρος - Αθήνα 14:05 - 15:05

Τιµή κατ’ άτοµο αεροπορικώς µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

4 µέρες / 14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο θέα βουνό 299
∆ίκλινο θέα θάλασσα 307
3o άτοµο 250
Μονόκλινο θέα βουνό 348
Μονόκλινο θέα θάλασσα 363
Φόροι αεροδρομίου € 56

ΜΟΝΟ 15 ΘΕΣΕΙΣ

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Κάρπαθος - Πηγάδια
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάρπαθο. Άφιξη και 
μετάβαση στα Πηγάδια. Εγκατάσταση στο πολυτελές ALIMOUNDA 
MARE 5*. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος χωριών
Πρόγευμα μπουφέ και ο γύρος μας σήμερα ξεκινάει από το Απέρι, την 
πρώτη πρωτεύουσα του νησιού, όπου θα περπατήσουμε στα γραφικά 
του σοκάκια και γεφύρια από την εποχή της ιταλοκρατίας. Στη συνέχεια 
θα μεταφερθούμε στο Όθος όπου και θα ξεναγηθούμε στο λαογραφικό 
μουσείο (έξοδα ατομικά) για να δούμε το εσωτερικό ενός Καρπάθικου 
σπιτιού με την ιδιαίτερη διακόσμηση. Συνέχεια στο αγροτικό μουσείο 
Πυλών (έξοδα ατομικά) όπου θα δούμε σκηνές και αντικείμενα από 
την αγροτική ζωή των κατοίκων του νησιού. Μετάβαση στο γραφικό 
ψαροχώρι Φοινίκι, όπου χρόνος για μπάνιο και φαγητό στο γραφικό 
λιμανάκι του. Τελειώνοντας την ημέρα μας, θα μεταφερθούμε στις 
γραφικές Μενετές, στον ιερό βράχο της Παναγίας των Μενετών για να 
απολαύσουμε τη θέα. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βόλτα στην παραδοσιακή Όλυμπο
Πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στην εκθαμβωτική Όλυμπο έναν 
από τους πιο εντυπωσιακούς οικισμούς του νησιού, που μοιάζει να 
ακροβατεί ανάμεσα σε δύο λόφους με ιστορία του φτάνει στον 9ο 
αιώνα. θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια, θα δούμε την εκκλησία 
της Κοιμήσεως της θεοτόκου στην πλατεία του χωριού, το λαογραφικό 
μουσείο ολύμπου κ.α.. Χρόνος για να θαυμάσουμε τις μοναδικές 
ομορφιές σε ένα φυσικό τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς εκεί που σμίγει η 
παράδοση με την ιστορία και την σκληρή ζωή των κατοίκων του χωριού 
αυτού. Αργότερα μετάβαση στο Διαφάνι, για μπάνιο και φαγητό και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Κάρπαθος - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και χρόνος για να απολαύσετε τις ανέσεις του 
πολυτελούς μας ξενοδοχείου. Αργότερα πεζή περιήγηση στην 
πρωτεύουσα για να δούμε το Επαρχείο, το Αρχαιολογικό μουσείο, 
τα κτήρια των ιταλών κ.α. θα έχουμε χρόνο για καφέ, περίπατο στα 
μαγαζιά και για γεύμα. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές 
μακαρούνες αλλά και τα ψιλοκούλουρα. Το απόγευμα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο απ’όπου πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Η ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΗΤΕΥΤΡΑ ΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΩΝ

στο εντυπωσιακό ALIMOUNDA MARE 5*

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

“Μελίνα Μερκούρη” του Αεροδροµίου Αθηνών!!!

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κάρπαθος-
Αθήνα οικονομικής θέσης με την SKY EXPRESS και την OLYMPIC 
AIR • Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 6 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι 
20 κιλά • Διαμονή στο ξενοδοχείο ALIMOUNDA MARE 5* • Mπουφέ 
πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Εκδρομές, μεταφορές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • 
Αρχηγός - Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο αεροπορικώς µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

4 µέρες / 14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο Side Sea View 368
∆ίκλινο Sea View 392
3o άτοµο Side Sea View 310
3o άτοµο Sea View 325
Μονόκλινο Side Sea View 525
Φόροι Αεροδρομίου 56 €

ΠΤΗΣΕΙΣ
14 Ιουνίου  Αθήνα - Κάρπαθος με Sky Express 14:15 - 15:25
17 Ιουνίου  Κάρπαθος - Αθήνα με Olympic Air 21:55 - 23:00

1η μέρα: Πειραιάς - Πάτμος
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά στις 16:30 και επιβίβαση σε 
πλοίο της BLUE STAR που αναχωρεί στις 18:00 για Πάτμο. Άφιξη τα 
ξημερώματα στο νησί και μεταφορά στον Γροίκο στο PATMOS AKTIS 
HOTEL & SPA 5* ή στο SILVER BEACH 3* SUP. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σπήλαιο της Αποκάλυψης - Χώρα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε την περιήγηση του νησιού. Αναχώρηση 
για το προσκύνημά μας στο ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου 
έζησε ο Άγιος ιωάννης και όπου μετά από θεία επικοινωνία έγραψε 
την Αποκάλυψη. Συνεχίζουμε για τη Μονή του Αγίου ιωάννη του 
θεολόγου, που βρίσκεται στη Χώρα και θα έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε κειμήλια μεγάλης ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας. 
Προαιρετικό γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.
3η μέρα: Λειψοί (προαιρετική εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι από όπου θα πάρουμε το 
καράβι που θα μας μεταφέρει στους Λειψούς, ανατολικά της Πάτμου. 
Μια μοναδική εμπειρία μας δίνεται με την επίσκεψή μας στα γραφικά 
- πανέμορφα νησάκια των Λειψών. Ένας μικρός παράδεισος για να 
τον περπατήσουμε και να τον θαυμάσουμε. Λευκά σπιτάκια με μπλε 
πορτοπαράθυρα, εικόνα που γαληνεύει μάτια και νου. Προαιρετικό 
γεύμα και επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πάτμος - Πειραιάς
Ημέρα ελεύθερη για διάφορες δραστηριότητες και αναχώρηση στις 
13:05 με το πλοίο για τον Πειραιά μαζί με τις καλύτερες αναμνήσεις 
από την εκδρομή μας.

ΠΑΤΜΟΣ...
Ανάταση ψυχής στο ιερό νησί του Αιγαίου

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

∆ροµολόγια πλοίων BLUE STAR - SUPERFAST: 
14 Ιουνίου  Πειραιάς - Πάτμος 18.00 - 1.20
17 Ιουνίου  Πάτμος - Πειραιάς 13.40 - 21.05

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο µε πλοίο από Πειραιά
µε ηµιδιατροφή (στο Patmos Aktis).

4 Μέρες / 14 - 17 Ιουνίου
Για κρατήσεις

έως 31/5
Για κρατήσεις

έως 31/5
Για κρατήσεις 

από 1/6
SILVER BEACH 3* PATMOS AKTIS SUITES 5*

∆ίκλινο GV 285 -- --
∆ίκλινο SV 310 -- --
∆ίκλινο Deluxe -- 355 375
3ο άτοµο -- 288 300
3ο άτοµο ως 14 ετών -- 180 180
Μονόκλινο Deluxe -- 530 568
Μονόκλινο GV* 375 -- --
Μονόκλινο SV* 399 -- --

στο PATMOS AKTIS HOTEL & SPA 5*στο ALIMOUNDA MARE 5*

* Περιορισµένος αριθµός µονόκλινων

ΤΗΝΟΣ
το νησί µε τις άγνωστες οµορφιές

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

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

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ

1η μέρα: ραφήνα - Τήνος. Εγκατάσταση στο Tinos Beach. 
Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Τήνος - Γύρος νησιού. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ελεύθερη μέρα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι. 
Απόπλους για ραφήνα. 
SUPERFERRY
14 Ιουνίου ραφήνα - Τήνος 7.55 - 11.35 
17 Ιουνίου Τήνος - ραφήνα 16.45 - 20.40

µε διαµονή στο
TINOS BEACH 4* 

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε πλοίο
Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα

µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

Τιµή κατ’ άτοµο 
µε ηµιδιατροφή 

καθηµερινά, χωρίς 
εισιτήρια ή µεταφορές.

4 µέρες
14 - 17 Ιουν. 4µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο Classic 202 128

∆ίκλινο Superior 219 144

3ο άτοµο 165 90

3ο άτ. ως 12 ετών 95 ∆ωρεάν

4ο άτ, ως 5 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4ο άτ. 6 έως 12 ετών * 140 72

Μονόκλινο Classic 275 198

Μονόκλινο Superior 310 229

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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1η μέρα: Αθήνα - ραφήνα - Άνδρος
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της ραφήνας, απ’ όπου 
θα σαλπάρουμε για την “Καπετάνισσα Άνδρο’’. Άφιξη στο 
πανέμορφο Γαύριο. Επιβίβαση και αναχώρηση για το γραφικό 
Μπατσί με την επιβλητική εκκλησία του Αγ. Φιλίππου να δεσπόζει 
στο ψηλότερο σημείο, όπου θα απολαύουμε το καφεδάκι μας. 
Συνεχίζουμε για την χώρα της Άνδρου όπου μας καλωσορίζει η 
Καΐρειος Βιβλιοθήκη και το Ίδρυμα Κυδωνιέως, την πλατεία του 
Αφανούς Ναύτη και την καμάρα με το μεσαιωνικό κάστρο. θα 
περπατήσουμε στα γραφικά της σοκάκια και θα εγκατασταθούμε 
στο PARADISE ART HOTEL στα άνετα και πολυτελή του 
δωμάτια. Το βράδυ δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
2η μέρα: Μονή Παναχράντου - Χωριά Κορθίου - Στραπουργιές
Μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη και προσκύνημα στην 
Μονή Παναχράντου οπού εκεί φυλάσσεται η κάρα του 
Αγ.Παντελεήμονα. Στην συνέχεια αναχωρούμε για το νότιο τμήμα 
της Άνδρου, όπου θα δούμε τα χωριά του Κορθίου με στάση 
στο διοικητικό και οικονομικό κέντρο του, τον Όρμο Κορθίου 
για περίπατο. Συνεχίζουμε για τις Στραπουργιές. Ελεύθερος 
χρόνος. Επιστροφή το απόγευμα και το βράδυ δείπνο σε τοπικό 
εστιατόριο.
3η μέρα: Προαιρετική Εκδρομή στην Τήνο
Μπουφέ πρόγευμα. Προαιρετική εκδρομή στην Τήνο (καιρού 
επιτρέποντος) για προσκύνημα στην Παναγία και γύρο του 
νησιού. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
4η μέρα: Μένητες - Γαύριο - ραφήνα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το 
χωριό Αποίκια, οπού θα συναντήσουμε την περίφημη πηγή 
Σάριζα και δίπλα της το εμφιαλωτήριο νερού. Σύντομη στάση 
και συνεχίζουμε για το καταπράσινο χωριό Μένητες με τις 
πηγές να αναβλύζουν το νερό μέσα από κεφαλές λιονταριών. 
Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και καφέ. Στην συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας που μοιάζει 
με κάστρο, γνωστό για το θαύμα του μικρού Ανδρέα από την 
Κύπρο. Φαγητό (προαιρετικά) στην παραλία του Αγ.Πέτρου 
και αναχώρηση για Γαύριο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε για την 
ραφήνα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.
SUPERFERRY
14 Ιουνίου  ραφήνα - Άνδρος 7.55 - 10.00 
17 Ιουνίου  Άνδρος - ραφήνα 18.45 - 20.40

µε διαµονή στο 

PARADISE LIFESTYLE ART HOTEL

ΑΝ∆ΡΟΣ
ονειρώδης και αρχοντική!

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ ΧΩΡΙΑ ΚΟΡΘΙΟΥ - ΜΠΑΤΣΙ ΜΕΝΗΤΕΣ

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν από και προς Ραφήνα,
πλοίο Ραφήνα - Άνδρο - Ραφήνα µε ηµιδιατροφή,

τα δείπνα δίδονται σε επιλεγµένα τοπικά εστιατόρια.
4 µέρες / 14 - 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 284
3ο άτοµο 205
Μονόκλινο 378

1η μέρα: Πειραιάς - Πάρος - Παροικιά - Νάουσα Αναχώρηση από 
Πειραιά για Πάρο. Άφιξη στην Παροικιά και περίπατος προς το ενετικό 
κάστρο, την εκκλησία των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην παλιά 
πόλη και φυσικά την Παναγία την Εκατονταπυλιανή. Χρόνος για γεύμα 
και μεταφορά στο PORTO PAROS 4* στη Νάουσα (Κολυμπήθρες). Το 
απόγευμα περίπατος στη Νάουσα στο υπέροχο λιμανάκι της. Επιστροφή 
και δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Μεγάλος γύρος Νησιού - Πεταλούδες Πρόγευμα μπουφέ και 
ολοήμερη εκδρομή που ξεκινάει από το Μοναστήρι του Αγ.Αρσενίου (ένα 
από τα ιστορικότερα της Πάρου) και θα συνεχίσουμε για τον βιότοπο με 
τις Πεταλούδες Tiger moth με τα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. Επόμενος 
σταθμός μας η Αλυκή και το ναυτικό μουσείο “Σκορπιός”. Συνεχίζουμε 
για τον Δρυό και το Πίσω Λιβάδι, όπου χρόνος για γεύμα. Αργότερα θα 
ανηφορίσουμε στη Μάρπησσα και τις Λεύκες, την πρώτη πρωτεύουσα 
του νησιού, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την εκκλησία της 
Αγίας Τριάδας. Στα Αρχαία Λατομεία στο Μαράθι θα μάθουμε τι είναι 
ο λυχνίτης της Πάρου και γιατί από αυτόν κατασκευάστηκαν τα πιο 
φημισμένα αγάλματα της Αρχαίας Ελλάδος, όπως η Αφροδίτη της 
Μήλου, ο Ερμής του Πραξιτέλη, οι Κόρες της Ακρόπολης, η Νίκη της 
Σαμοθράκης κ.α. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
3η μέρα: Αντίπαρος Πρόγευμα μπουφέ και μεταφερόμαστε στο λιμάνι 
της Πούντας, απ’ όπου με πλοιάριο θα περάσουμε στην Αντίπαρο. 
Περιήγηση στα γραφικά πλακόστρωτα με τα λουλουδιασμένα σπίτια 
και το ενετικό κάστρο. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στις ανέσεις του 
Porto Paros. Το απόγευμα ρομαντική βόλτα στη Νάουσα. Επιστροφή και 
δείπνο μπουφέ με ποτά.
4η μέρα: Πάρος (Κουφονήσι) - Πειραιάς Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα 
ελεύθερη για να χαρείτε την παραλία με τα πεντακάθαρα νερά ή ακόμα 
μία επίσκεψη στη Νάουσα. Για όσους επιθυμούν προαιρετική εκδρομή 
(έξοδα ατομικά) στο Κουφονήσι. Το απόγευμα μεταφορά στο λιμάνι της 
Παροικιάς για την επιστροφή μας στον Πειραιά.
Σημείωση: η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης 
μέρας. Η σειρά των επισκέψεων δύναται να τροποποιηθεί.
Δωρο ένα επιπλέον μεσημεριανό γεύμα με διασκέδαση την 3η μέρα του 
προγράμματος (Κυριακή 27/5).

ΠΑΡΟΣ
Αντίπαρος & Κουφονήσι 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΞΑΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΕΥΚΑ ΝΗΣΙΑ

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

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά-Πάρο-Πειραιά οικονομικής 
θέσης με BLUE STAR FERRIES • Τα εισιτήρια του πλοίου από/προς Πούντα/
Αντίπαρο • Μεταφορές, εκδρομές με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν ως 
πρόγραμμα • Διαμονή στο PORTO PAROS 4* • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δώρο απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια 
των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα 
ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

BLUE STAR
14 Ιουνίου  Πειραιάς - Πάρος 7.25 - 11.25 ή
15 Ιουνίου  Πειραιάς - Πάρος 7.25 - 11.25
17 Ιουνίου  Πάρος - Πειραιάς 19.15 - 23.15

ΣΥΡΟΣ
“Η αρχόντισσα των Κυκλάδων”

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

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

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

Επιβάρυνση για superior θέα θάλασσα € 15,00 το δωμάτιο τη διανυκτέρευση.
Η διαμονή του 4ου ατόμου (παιδί 2-12) είναι σε πτυσσόμενο κρεβάτι (ράτζο).

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο 
µε πλοίο από Πειραιά µε 

ηµιδιατροφή καθηµερινά. 
∆ωρεάν αναψυκτικά post mix, 
κρασί χύµα, µπύρα draft και 
νερό κατά τη διάρκεια του 

δείπνου.

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

εισιτήρια) µε ηµιδιατροφή 
καθηµερινά. ∆ωρεάν 

αναψυκτικά post mix, κρασί 
χύµα, µπύρα draft και νερό 

κατά τη διάρκεια του δείπνου.

4 µέρες
14 - 17/6 3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ.

∆ίκλινο θέα χωριό 269 113 150
3ο άτοµο 214 74 98
3o άτοµο ως 12 ετών 125 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 155 36 45
Μονόκλινο θέα χωριό 328 156 209

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο µε πλοίο από 
Πειραιά, µε ηµιδιατροφή και ποτά στα φαγητά 

καθηµερινά.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας 
µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές και 
εισιτήρια) µε ηµιδιατροφή και 
ποτά στα φαγητά καθηµερινά.

3 µέρες
15 - 17/6

4 µέρες
14 - 17/6 3 µέρ./ 2 νύχτ. 4 µέρ./ 3 νύχτ.

∆ίκλινο θέα βουνό 229 264 85 120
∆ίκλινο θέα πισίνα/πλάγια 
θαλασσα 235 272 90 130

∆ίκλινο θέα θάλασσα 242 281 98 142
3ο άτοµο θέα βουνό ή θέα 
πισίνα/πλάγια θαλασσα 205 227 58 85

3ο άτοµο ως 12 ετών 125 130 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 195 212 50 74
Μονόκλινο θέα βουνό 280 340 136 195
Μονόκλινο θέα πισίνα/
πλάγια θαλασσα 289 355 147 208

µε διαµονή στο

DOLPHIN BAY FAMILY BEACH RESORT

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

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

ΦΕΤΟΣ: Εκδροµή µε αεροπλάνο µε 2 ξενοδοχεία να επιλέξετε:
SPLENDOUR RESORT 5* Lux / Φηροστεφάνι, OKEANIS BEACH 4* / Αγία Παρασκευή

Τιµή κατ’ άτοµο

Αεροπορικώς - 4 µέρες/3 νύχτες
14 - 17/6

κράτηση 
ως 18/5

κράτηση 
από 19/5

SPLENDOUR RESORT 5* Με πρωϊνό καθηµερινά

∆ίκλινο Standard SV 460 495

∆ίκλινο Superior SV 499 536

Junior pool suite SV 539 577

Family Suite (2+2) * 1352 1453

3ο άτοµο ως 12 ετών 305 328

Μονόκλινο Standard SV 558 598

OKEANIS BEACH 4* Με πρωϊνό καθηµερινά

∆ίκλινο Standard GV 365 390

∆ίκλινο Standard SV 383 412

3ο άτοµο GV 305 328

3ο άτοµο ως 12 ετών 218 235

Family Maisonette (2+2) * 1070 1152

Μονόκλινο Standard GV 422 453

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-θήρα-Αθήνα με Sky 
Express • Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 6 κιλά και μία (1) αποσκευή μέχρι 
20 κιλά • Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο/ξενοδοχείο • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρωινό καθημερινά • Εκδρομή 
μισής μέρας Ακρωτήρι - Προφήτης Ηλίας - οινοποιείο • Απογευματινή 
επίσκεψη στην οία για το ηλιοβασίλεμα • Υπηρεσίες τοπικού μας 
αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Σαντορίνη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαντορίνη. 
Άφιξη και μεταφορά στα Φηρά στο υπερπολυτελές 
SPLENDOUR RESORT 5* Lux στο Φηροστεφάνι, λίγα 
λεπτά με τα πόδια από το κέντρο ή στο OKEANIS BEACH 
4* στον Μονόλιθο. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Ελεύθερος 
χρόνος για περίπατο στα Φηρά.

2η μέρα: Εκδρομή στο νησί & ηλιοβασίλεμα στην οία!
Πρόγευμα μπουφέ και θαυμάσια διαδρομή μέχρι το Ακρωτήρι 
όπου συνεχίζονται οι ανασκαφές της αρχαίας πόλης. 
Σύντομο πέρασμα από την παραλία και κατευθυνόμαστε για 
το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία ενώ δεν θα παραλείψουμε 
και μία επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο για μία ξενάγηση 
γευσιγνωσίας (έξοδα ατομικά)! Επιστροφή, ξεκούραση και 
το απόγευμα θα απολαύσουμε το πιο διάσημο ηλιοβασίλεμα 
του κόσμου στον ιδιότυπο οικισμό της οίας με τα γραφικά 
δρομάκια. 

3η μέρα: Προαιρετική εκδρομή στο ηφαίστειο
Πρόγευμα μπουφέ. Μέρα ξεκούρασης και ρέμβης. Για 
όσους επιθυμούν, 09.30 αναχώρηση για την προαιρετική 
κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά) στην Παλιά και Νέα Καμμένη. 
θα φτάσουμε στο ηφαίστειο με εκδρομικά καΐκια και θα 
δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου, από όπου βγαίνει θειάφι 
και ζεστός αέρας. Επιστροφή το μεσημέρι.

4η μέρα: Σαντορίνη - Αθήνα ή Πειραιάς
Πρόγευμα μπουφέ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε 
τις ανέσεις του ξενοδοχείου μέχρι το μεσημέρι. Αργότερα, 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην 
Αθήνα.

Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

4 μέρες αεροπορικώς με Sky Express:
14 ίουνίου Αθήνα - Σαντορίνη 10:30 - 11:25
17 ίουνίου Σαντορίνη - Αθήνα 17:55 - 18:50

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

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

Σηµαίνει καλντέρα & ηλιοβασίλεµα στην Οία!

ΜΟΝΟ 25 ΘΕΣΕΙΣ

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

1η μέρα: Αθήνα - Πειραιάς - Νάξος
Απόπλους από Πειραιά για Νάξο στις 07.25. Άφιξη στις και 
τακτοποίηση στο ανακαινισμένο (2015) KAVURAS VILLAGE 4* 
κοντά στην παραλία του Αγίου Προκοπίου. Γεύμα με απεριόριστα 
ποτά και παροχές all inclusive. Ξεκουραστείτε στις ανέσεις και την 
πισίνα ή απολαύστε το μπάνιο σας στην υπέροχη παραλία (350 
μ). Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Κεντρική Νάξος
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στην κεντρική Νάξο. Πρώτη 
στάση το χωριό Χαλκί , το παλαιό κέντρο του νησιού. Περίπατος 
στα πλακόστρωτα στενά και επίσκεψη στο πρώτο αποστακτήριο 
κίτρου, του παραδοσιακού ποτού της Νάξου. Ακολουθεί στάση 
στο χωριό Μονή και στο Βυζαντινό μοναστήρι της Παναγίας 
της Δροσιανής. Συνεχίζουμε για το Σαγκρί, γνωστό για την 
αρχιτεκτονική του, τα διάσπαρτα μοναστήρια και τον αρχαιολογικό 
χώρο του Ναού της Δήμητρας στην περιοχή Γύρουλας. θα 
καταλήξουμε στην διάσημη παραλία της Αγίας Άννας, με το δάσος 
από κέδρους. Επιστροφή για γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά 
και απόγευμα ξεκούρασης με παροχές all inclusive. Το βράδυ 
δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: ορεινή Νάξος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ορεινή Νάξο. Πρώτη 
στάση στο Φιλότι, και  συνεχίζουμε για το “μαρμάρινο χωριό” την 
Απείρανθο, το στολίδι της ορεινής Νάξου, όπου χρόνος για γεύμα. 
θα καταλήξουμε στον Σταυρό Κεραμωτής, παραδοσιακό χωριό, 
χαμένο μέσα σε πλούσια βλάστηση. Επιστροφή για γεύμα μπουφέ 
με απεριόριστα ποτά και απόγευμα ξεκούρασης με παροχές all 
inclusive. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Χώρα Νάξου - Πειραιάς
Μπουφέ πρόγευμα και λίγος χρόνος ακόμα στο ξενοδοχείο μας. 
Αργότερα επίσκεψη στο κάστρο της χώρας της Νάξου όπου το 
τείχος του εφάπτεται με τους τοίχους των περιμετρικών σπιτιών. 
ο μεσαιωνικός οικισμός δεν ήταν μόνο τόπος κατοικίας αλλά 
και διοικητικό, εκπαιδευτικό και θρησκευτικό κέντρο των Ενετών 
κατακτητών. Στο κέντρο της τειχισμένης πόλης η κεντρική πλατεία 
με την καθολική μητρόπολη και τα ερείπια του κεντρικού πύργου 
που η παράδοση θέλει να είναι το παλάτι του Σανούδου. Στις 
18.00 απόπλους για Πειραιά.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

ΝΑΞΟΣ
…το νησί της Αριάδνης

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς-Νάξος-Πειραιάς με 
BLUE STAR FERRIES (οικονομική θέση) • Μεταφορές, εκδρομές με 
τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο KAVURAS VILLAGE 4* • Πρόγευμα, γεύμα 
και δείπνο (πλήρης διατροφή) καθημερινά, ποτά και σνακς καθ’όλη 
τη διάρκεια της ημέρας (all inclusive) • Αρχηγός- συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

µε διαµονή στο πλήρως ανακαινισµένο 
(2015) ΚAVURAS VILLAGE 4*

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ!
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο µε πλοίο από Πειραιά µε 
ALL INCLUSIVE καθηµερινά.

4 µέρες
14 - 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 305

3ο άτοµο 260

3ο άτοµο ως 12 ετών 130

4ο άτοµο ως 12 ετών 210

Μονόκλινο 385

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



121

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή καθηµερινά.

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

µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

3 µέρες
15 - 17/6

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο θέα θάλασσα 192 115 164
3ο άτοµο 165 88 122
3ο άτοµο έως 12 ετών 80 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 6 ετών 80 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 6,5 έως 12 ετών 125 45 70
Μονόκλινο θέα θάλασσα 227 150 214

ΚΥΜΗ
στο υπέροχο KYMI PALACE 4*

Νότιο ΠΗΛΙΟ-ΤΡΙΚΕΡΙ
& κρουαζιέρα στην ΣΚΙΑΘΟ!

KYMI PALACE 4*

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

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

1η μέρα: Αθήνα - Έψα - Αγριά - Λαύκος 
Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για 
επίσκεψη στο εργοστάσιο των αναψυκτικών και χυμών ΕΨΑ 
στην Αγριά Βόλου. Μετά την ημίωρη περίπου ξενάγηση στους 
χώρους, χρόνος για γεύμα σε εκλεκτό τσιπουράδικο της 
περιοχής. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας LAGOU RAXI 3* 
στον Λαύκο του Νότιου Πηλίου. Δείπνο.
2η μέρα: Ημερήσια κρουαζιέρα στην Σκιάθο 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το χωριό Πλατανιά 
όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να πραγματοποιήσουμε 
κρουαζιέρα στο πιο κοσμοπολίτικο νησί των Σποράδων, την 
Σκιάθο. Πρώτη στάση θα πραγματοποιηθεί στις Κουκουναριές 
όπου θα θαυμάσουμε την πασίγνωστη παραλία και θα 
απολαύσουμε τα καταγάλανα νερά. Στη συνέχεια θα “ρίξουμε 
άγκυρα” στο γραφικό παλιό λιμάνι για να επισκεφτούμε την 
πόλη της Σκιάθου, την λεγόμενη Χώρα έχοντας αρκετό ελεύθερο 
χρόνο. θαυμάσετε τα κατάλευκα σπίτια χτισμένα σε τυπικό 
νησιωτικό στυλ, διακοσμημένα με φανταχτερά χρώματα και 
στολισμένα με ανθισμένες μπουκαμβίλιες. θα δούμε επίσης το 
Μπούρτζι, το παλιό κάστρο που κυριαρχεί στο λιμάνι και την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην κορυφή του λόφου. Μετά το 
μεσημεριανό μας φαγητό θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την 
επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, δείπνο. 
3η μέρα: Τρίκερι - μπάνιο στον Αλογόπορο - Μηλίνα
Μετά το πρωινό εκδρομή στο νησάκι Τρίκερι όπου θα μεταβούμε 
με το τοπικό βαπορέτο. θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της 
Ευαγγελίστριας και θα προσκυνήσουμε τη θαυματουργή εικόνα. 
Επιστροφή στον Αλογόπορο και χρόνος για μπάνιο και γεύμα 
στην ομώνυμη ταβέρνα με τα πάντα φρέσκα ψαρικά (αν είμαστε 
τυχεροί, θα δοκιμάσουμε και την περίφημη καραβιδομακαρονάδα 
του). Αργότερα χρόνος για καφέ στη Μηλίνα. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μηλιές - Νεοχώρι (CERN) - Βόλος - Αθήνα
Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε την πατρίδα του Άνθιμου 
Γαζή, τις Μηλιές, όπου 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. Αργότερα, μικρή ανάπαυλα στον 
Βόλο για περίπατο στην παραλιακή και φωτογραφίες στην 
“Αργώ” και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙA
µύθοι και παράδοση!

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

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο ΛΑΓοΥ ρΑΧΗ 3* στoν Λαύκο του Νότιου 
Πηλίου • Πρόγευμα και δείπνο στα ξενοδοχεία καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Τα εισιτήρια του πλοιάριου για την κρουαζιέρα στην Σκιάθο και του 
βαπορέτου για το Τρίκερι • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α

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

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

ΤΟ ∆ΩΡΟ ΜΑΣ! Τα ποτά στη διάρκεια των 
δείπνων (κρασί, µπύρα, αναψυκτικά)

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή 
καθηµερινά. ∆ώρο τα ποτά (µη εµφιαλωµένα) στη 

διάρκεια των φαγητών (αναψυκτικά, κρασί, µπύρα). 
4 µέρες

14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο 249

3o άτοµο 171

3ο άτοµο ως 12 ετών 135

Μονόκλινο 299

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν 
µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.  

4 µέρες
14 - 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 259

3ο άτοµο 242

3ο /4ο άτοµο ως 6 ετών 120

3ο / 4ο άτοµο 7 ως 12 ετών 205

Μονόκλινο 339

             LAGOU RAXI 3*ΝΕΟ

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΚΥΘΗΡΑ
EΝΑ Ι∆ΙΑIΤΕΡΟ ΝΗΣI, 

EΝΑΣ OΜΟΡΦΟΣ ΚOΣΜΟΣ

KYTHEA RESORT 4 * SUP

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

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.
4 µέρες

Αεροπορικώς 
14 - 17/6

4 µέρες
Με πoύλµαν & πλοίο

14 - 17/6
∆ίκλινο 355 287
3o άτοµο 299 230
3ο άτοµο ως 12 ετών 198 129
4ο άτοµο ως 12 ετών * 332 265
Μονόκλινο 438 369
* μεταφέρει όλη την οικογένεια σε Deluxe Family.
Φόροι αεροδρομίου : € 56 το άτομο.

Νεάπολη - Καψάλι - Ποταμός - Αβλέμονας

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο
µε πούλµαν, µε ηµιδιατροφή 

καθηµερινά.* 

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

µε ηµιδιατροφή.* 
3 µέρες

15 - 17/6
4 µέρες

14 - 17/6
3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 194 262 119 169
3ο άτοµο 135 175 65 85
3ο άτοµο ως 12 ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών 
σε δίκλινο 135 175 65 85

Μονόκλινο 230 313 155 223
Family ** -- -- 320 465

ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ ... της Ωραίας Ελένης!

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

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

BELLE HELENE HOTEL 3*SUP 

* με Ειδικές παροχές Belle Helene:
16:00-20:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα βουτήματα και σνακ.
20:30 δείπνο σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί τοπική 
παραγωγής-βαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά).
16:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα παιδαγωγό, παιδικός 
κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΩΡΙΚΩΣ

1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ προς τη 
Λακωνική Μάνη. Πρώτο μας υποδέχεται το πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο 
και σημερινό επίνειο της Σπάρτης. Μπαίνοντας στην προσηλιακή 
Μάνη, ο Κότρωνας, ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός σε 
μαγευτικό όρμο, στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα 
βρίσκεται κάτω από τα νερά. Μέσω διαδρομής που αποπνέει μία 
απόκοσμη γοητεία, γεμάτη καστρόσπιτα και χωριά “κρεμασμένα” 
στις πλαγιές, συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους 
οικισμούς της Μάνης. Νωρίς το απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο 
πολυτελές PORTO MANI SUITES 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. Στον οικισμό Κοίτα, 
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πάμπολλα πυργόσπιτα για να 
πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου. 
Συνεχίζουμε για τη Βάθεια. Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο 
θα διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, αλλά και τα αρχαία λατομεία 
μαρμάρων. Ανάπαυλα για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο. Επόμενος 
σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από 
το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Το βράδυ 
δείπνο.
3η μέρα: Άλικα - Διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα. Προορισμός μας τα 
σπήλαια του Δυρού ή “Βλυχάδας” (έξοδα ατομικά) όπου η βαρκάδα 
ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη. 
Μετά, το γραφικό Λιμένι όπου χρόνος για καφέ και η Αρεόπολη, η 
αετοφωλιά των Μαυρομιχαλέων, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο 
ιστορικό κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την πλατεία 
17ης Μαρτίου! Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και μέσω Σπάρτης, 
επιστρέφουμε στην Αθήνα.

ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς!

PORTO MANI SUITES 4*

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

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή.

3 µέρες / 15 – 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 189

3ο άτοµο 160

3ο άτοµο ως 12 ετών 80

4ο άτοµο ως 12 ετών 135

Μονόκλινο 242

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

ΠΤΗΣΕΙΣ µε Sky Express
14 Ιουνίου  Αθήνα - Κύθηρα 15:00 - 15:50
17 Ιουνίου  Κύθηρα - Αθήνα 16:10 - 17:00

** Συνολική τιμή δωνματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

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



123

1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα - 
Δημητσάνα
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα για την πετρόχτιστη ιστορική 
Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο 
κάστρο του 13ου αιώνα. θα συνεχίσουμε για το πρότυπο κέντρο 
γεύσεων “Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι και μετά στη Στεμνίτσα 
θα δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και εξωτερικά το 
λαογραφικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα 
και το “ζωντανό” Μουσείο Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά). 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. Κατευθυνόμαστε για το υπέροχο και 
πολυτελέστατο “ΑρΧοΝΤίΚο ΚΑΛΤΕζίωΤΗ” στην Κάψια. 
Ξεκούραση στο ατμοσφαιρικό bar με το πιάνο και τα πολυτελή 
του σαλόνια. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Χρυσοβίτσι - (Αρκουδόρεμα - Λιμποβίσι) - Ελάτη - 
Βυτίνα
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά του 
Μαινάλου. Πρώτος μας σταθμός το Χρυσοβίτσι. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την Παναγιά του Αρκουδορέματος, ένα 
εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης και στο Λιμποβίσι 
το σπίτι του θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αργότερα στην Ελάτη θα 
θαυμάσουμε τις ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου 
και χρόνος για γεύμα στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα. Επιστρέφουμε 
στο πολυτελές “Αρχοντικό” μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Τρίπολη - Μαντινεία - Λεβίδι - Κάψια (οινοποιείο & 
σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και κατευθυνόμαστε προς το “Μαντινειακό 
Πεδίο”, για να δούμε τον αρχιτεκτονικά παράδοξο ναό της Αγίας 
Φωτεινής. Συνεχίζουμε για το γραφικό Λεβίδι μέσα στα έλατα 
στις παρυφές του δάσους και μετά για το οινοποιείο “Καλόγρη” 
με τις υπέροχες τοπικές αρωματικές ποικιλίες. Χρόνος για γεύμα 
και ξενάγηση στα ζωντανά γλυπτά της φύσης στο κοντινό 
σπήλαιο Κάψια (έξοδα ατομικά). Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ
Εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία 

και την ομορφιά των τοπίων... Με διαμονή στο υπέροχο 
Αρχοντικό Καλτεζιώτη Luxury Boutique Hotel & suites

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν και πλοίο από  Ηγουµενίτσα 
µε ηµιδιατροφή, δείπνο µενού σερβιριστό.

4 µέρες
14 - 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 345

3ο άτοµο 285

Μονόκλινο 485

PAXOS CLUB HOTEL 4*

1η μέρα: Αθήνα - Ηγουμενίτσα - Παξοί 
Αναχώρηση 05:00 από Αθήνα μέσω γέφυρας ρίου - Αντιρρίου 
για την Ηγουμενίτσα, απ΄ όπου θα πάρουμε το πλοίο που θα 
μας μεταφέρει στους Παξούς. θα περάσουμε μέσα σ’ αυτή την 
μαγευτική εικόνα και θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο PAXOS 
CLUB HOTEL 4* στον Γάϊο. Το βραδάκι θα δειπνήσουμε με 
τοπικά εδέσματα.

2η μέρα: Γνωριμία με τον Γάϊο και το νησί
Πρόγευμα από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ και ξεκινάμε 
την περιήγηση μας για τη γνωριμία με το νησί των Παξών. 
θα περάσουμε από ονειρεμένα χωριουδάκια, όμορφα σαν 
καρτ-ποστάλ, θα δούμε υπέροχες παρθένες παραλίες και 
θα σταματήσουμε για να απολαύσουμε το καφεδάκι μας. 
Διερχόμενοι από τα σημαντικά Λογγό, Λάκκα, Μαγαζιά. Δεν είναι 
τυχαίο ότι το καλοκαίρι όλα αυτά τα μέρη κατακλύζονται από όχι 
μόνο από τουρίστες, αλλά και από θαλαμηγούς, εκτιμώντας την 
ομορφιά του τόπου. θα επιστρέψουμε στο Γάϊο, την πρωτεύουσα 
του νησιού, με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των αρχοντικών 
του που μας γυρίζει χρόνια πίσω και δένει απόλυτα με το 
καταπράσινο φυσικό τοπίο. Κλείνουμε τα μάτια και μας έρχονται 
εικόνες από τους Ενετούς που βολτάριζαν τα απογεύματα με τις 
κυρίες τους στα δρομάκια του. Δια του λόγου το αληθές, στην 
άκρη υπάρχουν τα υπολείμματα του ενετικού κάστρου του Αγίου 
Νικολάου και μάλιστα σε σχέδιο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Αξίζει 
και μια επίσκεψή μας στο μουσείο των Παξών. Χρόνος ελεύθερος 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ δείπνο. 

3η μέρα: Παξοί (Προαιρετική κρουαζιέρα στους Αντίπαξους)
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα έχουμε χρόνο για να 
απολαύσουμε την εξοχική γαλήνη του τοπίου, βόλτα στην 
περιοχή και τις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Για όσους 
επιθυμούν, προτείνουμε (έξοδα ατομικά) μία μίνι κρουαζιέρα 
στους Αντίπαξους. Η αίσθηση είναι μοναδική καθώς έκπληξη 
προκαλούν η άγρια ομορφιά και τα χρώματα των σπηλαίων, τα 
οποία δίνουν την εντύπωση ότι κάπου εκεί θα δεις τα πειρατικά 
πλοία που τα είχαν κάποτε για αραξοβόλι τους. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Παξοί - Ηγουμενίτσα - Πάργα - Αθήνα
Πρόγευμα από Αμερικάνικου τύπου μπουφέ. Έχοντας μαζέψει 
άπειρες εικόνες που θα μας συντροφεύουν για πολύ καιρό, 
περνάμε με το πλοίο απέναντι στην Ηγουμενίτσα και συνεχίζουμε 
για τη νησιωτική Πάργα. Σας προτείνουμε (έξοδα ατομικά) βόλτα 
στο κάστρο του Αλί Πασά με τρενάκι. Αφού ξαποστάσουμε μ’έναν 
καφέ, επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

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

ΠΑΞΟΙ
ένας επίγειος Παράδεισος!

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ελάτη - Περτούλι - Τρίκαλα - Μετέωρα - Μέτσοβο

τα χρώµατα της...

 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL 
& SPA (5*) κοντά στην Καρδίτσα • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: •  Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο Luxury Boutique Hotel “ΑρΧοΝΤίΚο 
ΚΑΛΤΕζίωΤΗ” 4* sup στην Κάψια Μαντινείας • Μπουφέ πρόγευμα 
και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ελεύθερη χρήση wi-
fi, της σάουνας και του γυμναστηρίου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
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 
προς το χωριό Πύλη. Επίσκεψη στη βυζαντινή εκκλησία του 
13ου αι Πόρτα Παναγιά και συνεχίζουμε για φωτογραφίες 
στο τοξωτό γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα. Ανάβαση μέχρι 
το ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. Στην Ελάτη 
με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες, γευθείτε 
ανεπανάληπτες παραδοσιακές συνταγές στις τοπικές ταβέρνες. 
Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές THESSALIKON GRAND 
HOTEL & SPA 5*, λίγο έξω από την Καρδίτσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ονειρική ημέρα στην Λίμνη 
Πλαστήρα ή Ταυρωπού. Προσκύνημα στην Σταυροπηγιακή 
ι.Μ.Κορώνης (12ου αι) με την απίστευτη θέα. Μέσω της Πλαζ 
του Λαμπερού κατευθυνόμαστε προς το Φράγμα. Περνώντας 
από τα χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, απέραντη ομορφιά μας αφήνει 
έκθαμβους. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις 
ανέσεις του. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Τρίκαλα - Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Πρωϊνή επίσκεψη στα Τρίκαλα 
που διαρρέονται από τον Ληθαίο ποταμό. θα επισκεφθούμε 
το Κουρσούμ τζαμί, θα περάσουμε από την κεντρική γέφυρα 
του 1886 και θα κάνουμε τον ανηφορικό περίπατο μάσα από 
τη συνοικία Βαρούσι μέχρι το Φρούριο με το ρολόι (έμβλημα 
της πόλης). Το μεσημέρι θα βρεθούμε στο Μέτσοβο για να 
επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής, την Πινακοθήκη 
Αβέρωφ (έξοδα ατομικά). Χρόνος για να δοκιμάσουμε τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ με εκλεκτό ντόπιο κρασί, για βόλτα στα μαγαζιά με 
τα ξυλόγλυπτα και τα σουβενίρ. Επιστροφή, ξεκούραση και το 
βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη των ιερών Μονών 
Αγ.Στεφάνου και Μεγ.Μετεώρου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

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

THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5* 

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο 
µε πούλµαν, µε ηµιδιατροφή 

καθηµερινά.

Τιµή κατ’ άτοµο 
µε δικό σας 

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

3 µέρες
15 - 17/6

4 µέρες
14 - 17/6

3 µέρες/
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 169 225 99 139

3ο άτοµο 157 205 85 120
3o άτοµο 2 - 12 
ετών 80 95 ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4 άτοµο 2 - 12 
ετών 130 168 60 82

Μονόκλινο 215 290 142 205

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ 
LUXURY BOUTIQUE HOTEL & SUITES

Τιµή κατ’ άτοµο οργανωµένο 
µε πούλµαν, µε ηµιδιατροφή 

καθηµερινά 

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

 (χωρίς εκδροµές) 
µε ηµιδιατροφή

3 µέρες
15-17 Ιουνίου

3 µέρες / 
2 νύχτες

4 µέρες/
3 νύχτες

∆ίκλινο 189 116 165
3ο άτοµο 158 85 120
3o άτοµο έως 12 ετών 80 ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4o άτοµο έως 12 ετών* 120 50 65
Μονόκλινο 250 180 250
*Μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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…ΜΕΤΑ∆ΟΤΙΚΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
LIMNEON RESORT & SPA HOTEL 5* Lux στην 
Καστοριά • Μπουφέ ελληνικό πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δωρεάν wi-fi σε όλους τους
χώρους του ξενοδοχείου • Δωρεάν χρήση του 
γυμναστηρίου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

στο πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA 5*
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.
4 µέρες 

14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο 240
3ο άτοµο 215
Μονόκλινο 319

Υ∆ΡΑΜΑ
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux

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

1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για το παραμυθένιο μας ταξίδι 
στη Δράμα. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την παραφθορά 
του “Ύδραμα”, λόγω της αφθονίας των νερών που αναβλύζουν στην 
περιοχή. Το ίδιο όνομα φέρει και το καταπληκτικό μας ξενοδοχείο 
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux, που βρίσκεται μπροστά από 
τον απόλυτα ενεργειακό χώρο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας στο 
κέντρο της πόλης. Εγκατάσταση και χρόνος να παρακολουθήσετε 
το video του πως ανακατασκευάστηκε το ιστορικό κτίριο της 
καπναποθήκης Spierer 1914-1924 και μετατράπηκε σε αυτό το 
αριστουργηματικό ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Δράμας - Δρόμοι κρασιού (Κτήμα Παυλίδη) 
- Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο αρχαιολογικό 
μουσείο της πόλης. Η Δράμα εκτός των άλλων φημίζεται για τα 
κρασιά της και θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφθούμε ένα από 
τα οινοποιεία της. Στη διαδρομή μας προς το Φαλακρό όρος, στην 
Προσοτσάνη θα γνωρίσουμε στο κτήμα Παυλίδη τις ποικιλίες και τις 
ιδιαιτερότητες που τα κάνουν τόσο ξεχωριστά. Γευστική δοκιμή για 
όσους επιθυμούν (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το υπόγειο 
ποτάμιο Σπήλαιο Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο 
μεγαλύτερο σε μήκος της χώρας. ιδιαίτερα εντυπωσιακή θα είναι 
και η επίσκεψη στο ξακουστό οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, 
όπου θα ενημερωθούμε για την στρατηγική του σημασία στον Β’ 
Παγκόσμιο πόλεμο. Επιστροφή και ξεκούραση. Δείπνο.
3η μέρα: Εκκλησιαστικό μουσείο - Αλιστράτη - Μονή Εικοσιφοινίσης 
- Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό μουσείο όπου 
εκτίθενται εκκλησιαστικοί θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής και 
καλλιτεχνικής αξίας. Συνεχίζουμε για το σπήλαιο της Αλιστράτης, 
ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας. Το θέαμα 
είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες μέχρι και 
15 μέτρων! Μετά θα επισκεφθούμε την ιερά Μονή Παναγίας 
Εικοσιφοινίσης (518μ.Χ.), με την αχειροποίητη θαυματουργό 
εικόνα της και αργότερα θα βρεθούμε στην πανέμορφη Καβάλα 
για περίπατο στην παραλιακή της και χρόνος για να δοκιμάσετε τις 
τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Πρώτη Σερρών όπου, για 
όσους επιθυμούν, επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου 
Καραμανλή. Συνεχίζουμε για τον Τύμβο της Αμφίπολης (Καστά) 
μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε και
επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

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

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή καθηµερινά.

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

ηµιδιατροφή καθηµερινά.
4 µέρες

14 - 17/6 4µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο θέα πόλη 292 202
∆ίκλινο θέα λίµνη 305 210
3ο άτοµο 265 175
3ο άτοµο ως 11 ετών 95 ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 11 ετών 215 125
Μονόκλινο θέα πόλη 390 302
Μονόκλινο θέα λίµνη 410 320

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

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την Καστοριά, μέσω 
Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά και ακτοποίηση στο 
πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & 
SPA 5* Lux στην Καστοριά. Καλωσόρισμα με welcome cocktail 
& σοκολατένιες λιχουδιές. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Λιμναίος οικισμός - Κέρινα ομοιώματα Μαυροχωρίου 
Νέο Ενυδρείο Νέο Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου” 
Πόλη (Ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, όπου 
ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 5000 
π.Χ. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το 
εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων ομοιωμάτων Λαογραφίας και 
Προϊστορίας” στο Μαυροχώρι Καστοριάς. Ακολουθούν τα δύο 
νέα καμάρια της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, το 
υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο γλυκού νερού των Βαλκανίων 
καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. 
Αργότερα θα δούμε την Παναγία τη Μαυριώτισσα και θα έχουμε 
χρόνο για περίπατο στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα 
στο Ντολτσό, η παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, 
τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής. 
Επιστροφή. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την ονειρώδη επίσκεψη 
στα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, στη Μικρή και τη 
Μεγάλη Πρέσπα. Ξεχωρίζει ο Άγιος Γερμανός, γνωστός και 
για τα περίφημα φασόλια καθώς και ο οικισμός Ψαράδες 
με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά δείγματα. ιδιαίτερη είναι και η 
πολιτιστική κίνηση της περιοχής, ειδικά στο “σήμα κατατεθέν” 
νησάκι του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, στο 
οποίο θα φθάσουμε διασχίζοντας την πολυφωτογραφημένη 
πεζογέφυρα. Επιστροφή. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας 
- Αθήνα 
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του 
όρους Βίτσι. θα επισκεφθούμε τον παραδοσιακό οικισμό και 
διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου, για το οποίο λένε ότι 
είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας. Επίσκεψη στο Κέντρο 
Ενημέρωσης και μετά στο παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας. 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

ΑΛΠΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

…εκεί που η φύση συναντά 
την παράδοση!

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή.
3 µέρες

15 - 17 Ιουνίου
4 µέρες

14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο 189 245
3o άτοµο 150 195
3ο άτοµο ως 12 ετών 75 95
4ο άτοµο ως 12 ετών * 189 245
Μονόκλινο 248 325
* Η χρέωση του 2ου παιδιού, αναβαθμίζει την διαμονή του δωματίου σε Suite.

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. 

Περιλαμβάνονται:  • Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν νο 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.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΞΑΝΘΗ-ΘΑΣΟΣ
1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της 
Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη και εγκατάσταση στο 
ξενοδοχείο Z PALACE 5* Lux. Δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Βιστωνίδα - 
Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο στην 
παλαιά πόλη της Ξάνθης με τα λιθόστρωτα σοκάκια, 
τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα νεοκλασικά και τα 
παραδοσιακά οικοδομήματα που συνδυάζουν την τοπική με 
την οθωμανική αρχιτεκτονική. θα δούμε τις καπναποθήκες, 
την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο (του 1830), την 
Δημοτική Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό Μουσείο 
(έξοδα ατομικά), τον μητροπολιτικό κ.α. Χρόνος για καφέ 
στην “παραλία” του ποταμού Κόσινθου και ακολουθεί μια 
μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της Βιστωνίδας για επίσκεψη 
στο γραφικό Πόρτο Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου 
και μετά σύντομη επίσκεψη στην Κομοτηνή. Επιστροφή και 
ξεκούραση. Δείπνο μπουφέ με ποτά.
3η μέρα: θάσος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κεραμωτή, απ’ 
όπου θα πάρουμε το πλοίο για το πράσινο νησί της θάσου. 
Άφιξη στον Λιμένα. θα ακολουθήσουμε την βορειανατολική 
διαδρομή προς τις Σκάλες Πρίνου και Καλλιράχης και τα 
δυο παραθαλάσσια, γραφικά ψαροχώρια. θα καταλήξουμε 
στην πρωτεύουσα θάσο ή Λιμένα. Στο λιμάνι μαγαζιά και 
ταβερνάκια για να απολαύσετε το ουζάκι με χταποδάκι πριν 
την επιστροφή μας στην Ξάνθη. Το βράδυ δείπνο μπουφέ 
με ποτά.
4η μέρα: Μονές Καλαμιώτισσας & Αρχαγγελιώτισσας - 
Πομακοχώρια
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στις ιερές Μονές της 
Παναγίας Καλαμιώτισσας και Αρχαγγελιώτισσας στο ονειρικό 
τοπίο πάνω από τον ποταμό Κόσινθο. Ακολουθούν μοναδικές 
εικόνες στα παραδοσιακά χωριά των Πομάκων Εχίνο και 
Σμίνθη. Επιστροφή. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
5η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα.
Πρόγευμα μπουφέ. Αποχαιρετούμε την Ξάνθη με τις 
ομορφότερες αναμνήσεις. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.
Σημείωση: H 4ήμερη εκδρομή δεν περιέχει το πρόγραμμα 
της 4ης μέρας.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ζ PALACE 5* Lux στην 
Ξάνθη • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Δώρο τα ποτά (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικά) κατά τη διάρκεια των περιλαμβανομένων φαγητών 
• Τα εισιτήρια του πλοίου από/προς Κεραμωτή/θάσο • Δωρεάν 
χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός - συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν, µε 
ηµιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια των 

φαγητών καθηµερινά.

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

εκδροµές) µε Smart All 
Inclusive καθηµερινά.

4 µέρες
14 - 17/6

5 µέρες
13 - 17/6 4µέρες/ 3 νύχτες

∆ίκλινο 239 299 149
3ο άτοµο 205 250 113
3ο άτοµο ως 12 ετών * 115 139 ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών ** 173 210 80
Μονόκλινο 305 380 210

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές 
πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-
Αλεξανδρούπολη • Δύο (1+1) διανυκτερεύσεις στη θράκη και 
δύο (2) διανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαμοθράκη 
• Ημιδιατροφή καθημερινά ως ακολούθως: Μπουφέ 
πρόγευμα και δείπνο (σερβιριστό) στην θράκη, πρωινό στο 
NIKI BEACH ένα γεύμα & ένα δείπνο σε τοπικά εστιατόρια 
της Σαμοθράκης • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για 
την όμορφη γη της θράκης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας 
και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Σαμοθράκη - Καμαριώτισσα
Μπουφέ πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με το 
συγκρότημα λουτρών και το Υδραγωγείο, αξιοθέατα από την 
εποχή της Τουρκοκρατίας και την Παναγία την Κοσμοσώτειρα. 
Φτάνοντας στο Δέλτα Έβρου και το Εθνικό του πάρκο (έξοδα 
ατομικά), θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το 
οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός που προστατεύεται 
από την συνθήκη Ramsar κα θα περιηγηθούμε μέσα στο 
Δέλτα του ποταμού. Αργότερα μεταφορά στο λιμάνι της 
Αλεξανδρούπολης, από όπου θα πάρουμε 16:00 το πλοίο για 
τη Σαμοθράκη. Άφιξη στην Καμαριώτισσα , το μεγάλο λιμάνι 
της Σαμοθράκης, κέντρο του κοσμοπολίτικου νησιού κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο και αποκαλείται το μαργαριτάρι 
του βόρειου Αιγαίου. Γραφικό επίνειο της Χώρας, οφείλει την 
ονομασία της στο εικόνισμα της Παναγίας από τις Καμάρες, 
που φυλάσσεται στην ομώνυμη εκκλησία. Εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο ΝίΚί ΒEACH 3*. Το βράδυ δείπνο σε τοπική 
ταβέρνα στoν Προφήτη Ηλία με το περίφημο κατσικάκι 
Σαμοθράκης.
3η μέρα: Σαμοθράκη - Αρχαιολογικός Χώρος - Βάθρες - 
θέρμα
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για τις άλλες αναρίθμητες 
ομορφιές του νησιού. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται το 
Μυστηριακό περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου 
(περιπατητική εκδρομή), οι Βάθρες της Γριάς, οι Πύργοι 
των Γκατελούζι. Γεύμα σε τοπική ταβέρνα στα θέρμα για να 
δοκιμάσουμε τοπικές γεύσεις (καβουρμάς, αρνάκι γεμιστό 
κ.α.). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και μπάνιο. 
4η μέρα: Σαμοθράκη - Χώρα - Αλεξανδρούπολη - Βιστωνίδα 
- Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευμα. Η Χώρα απέχει έξι χλμ. από το λιμάνι. 
Την κοσμούν πλακόστρωτες πλατείες, περιποιημένα 
καταστήματα, απόκρυφα καλντερίμια και επιβλητικά 

απομεινάρια από τα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου. Τα 
δίπατα σπίτια εντυπωσιάζουν. ιδίως τα εκλεκτά δείγματα 
των “αϊτσένιων” οικιών, δηλαδή αυτών με την επίπεδη 
χωματένια στέγη. Επιβίβαση στο πλοίο που θα μας μεταφέρει 
12:15 στην Αλεξανδρούπολη. Άφιξη και κατευθυνόμαστε 
για τις εκπληκτικές λιμνοθάλασσες της ροδόπης και το 
παραθαλάσσιο Φανάρι, θα βρεθούμε στο μαγευτικό 
Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο Λάγος με τον μεταβυζαντινό Ναό 
του Αγίου Νικολάου & της Παναγίας Παντάνασσας μέσα στη 
λίμνη Βιστωνίδα. Εδώ συνήθως βλέπουμε και πολλά σπάνια 
είδη πουλιών καθότι η περιοχή προστατεύεται από τη Διεθνή 
Σύμβαση Ramsar. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το 
βράδυ δείπνο.
5η μέρα: θράκη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη 
παραθαλάσσια πόλη της Καβάλας με τη χαρακτηριστική 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος για καφέ και 
ακολουθούμε τον δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Σημειώσεις: • Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να 
τροποποιηθεί, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα 
αναγραφόμενα. • Τα ξενοδοχεία θράκης ανάλογα με την 
αναχώρηση είναι: Κομοτηνή: Anatolia Hotel 3* sup, Ξάνθη: Z 
Palace 5*, Αλεξανδρούπολη: Ramada Plaza 5* Deluxe

 στο NIKI BEACH HOTEL 3* 

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή.

5 µέρες / 14 - 18 Ιουνίου

∆ίκλινο 329

3ο άτοµο 270

3ο άτοµο ως 12 ετών 235

Μονόκλινο 385

Συγκλονιστική οµορφιά & αρχέγονη φύση!

Η ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

* Σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη.  -  ** Σε διπλό καναπέ-κρεβάτι.
Επιβάρυνση για Deluxe ανακαινισμένο δωμάτιο : € 12 το δωμάτιο τη νύχτα

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06:00) για την θράκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux και 
τακτοποίηση στα πολυτελή τους δωμάτια. Μπουφέ δείπνο. 
2η μέρα: Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για περίπατο στην πόλη της Κομοτηνής. Από τον Πύργο του ρολογιού 
στην Ερμού και από εκεί προς τα τενεκετζίδικα, τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων. Συνεχίζουμε 
την περιήγηση προς τα Μουφτεία της Κομοτηνής και το Εσκί Τζαμί. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Ξάνθη όπου θα 
περιηγηθούμε πεζή στην παλιά πόλη και θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για βόλτα και τις αγορές σας στα περίφημα 
ζαχαροπλαστεία της κεντρικής πλατείας. Αργότερα, θα βρεθούμε στο Πόρτο Λάγος, όπου θα επισκεφθούμε το 
Αγιορείτικο Μετόχι της ιεράς Μονής Βατοπεδίου μέσα στη λίμνη της Βιστωνίδας. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρρες, με το συγκρότημα λουτρών και το Υδραγωγείο, αξιοθέατα 
από την εποχή της Τουρκοκρατίας και την Παναγία την Κοσμοσώτειρα. Φτάνοντας στο Δέλτα Έβρου και το Εθνικό 
του πάρκο (έξοδα ατομικά), θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός 
που προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar κα θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα του ποταμού. Αργότερα, 
επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς, ένα από τα ομορφότερα της Ελλάδας, μωσαϊκό βιότοπων και 
φωλιά πολλών σπάνιων ζώων και φυτών που καλύπτει περίπου το 10% του Νομού! Τελευταίος μας σταθμός η πόλη 
των τεχνιτών του Μεταξιού, το Σουφλί. Επιστροφή στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Αδριανούπολη
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία υπέροχη διαδρομή παράλληλα του ποταμού Έβρου, φτάνοντας μέχρι τα 
Ελληνοτουρκικά σύνορα στις Καστανιές (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου), με κατεύθυνση την 
πόλη της Αδριανούπολης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τα ερείπια των ορθόδοξων ιερών Ναών, τα 
μουσουλμανικά Τεμένη και το Μουσείο Υγείας. θα επισκεφτούμε ακόμη στο Κάραγατς, το Σιδηροδρομικό Σταθμό 
της γαλλικής εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε το οριάν Εξπρές. Πορεία επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση από την θράκη με τις ομορφότερες εικόνες. Σύντομη επίσκεψη για καφεδάκι στην 
πανέμορφη παραλιακή της Καβάλας και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Σημείωση: Η 4ήμερη οδική εκδρομή δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στην Αδριανούπολη.

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

ΘΡΑΚΗ - Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ...
σύνορο γης και πολιτισµών!

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
ανακαινισμένο ξενοδοχείο (2017) RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux στην Αλεξανδρούπολη • Μπουφέ πρωινό και 
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

RAMADA PLAZA THRAKI 5*

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε ηµιδιατροφή καθηµερινά, γλέντι σε τοπικό 
κέντρο µε ζωντανή µουσική. ∆ΩΡΟ τα ποτά στο γλέντι (2 ποτήρια κρασί ή 1 

µπύρα ή αναψυκτικά).
5 µέρες / 13 – 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 299
3ο άτοµο 270
3o άτοµο έως 12 ετών 250
Μονόκλινο 380

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή ή Ξάνθη
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για την όμορφη γη 
της θράκης. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Σουφλί - Κάραγατς - Αδριανούπολη 
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί. 
Από τις Καστανιές, διέλευση των συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή 
ταυτότητα νέου τύπου) και φθάνουμε στο Κάραγατς στον χώρο του κτιρίου του 
Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, εκεί όπου κάποτε στάθμευε το 
οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη (Edirne) και εγκατάσταση 
στο MARGI HOTEL 5* Lux. Δείπνο.
3η μέρα: Αδριανούπολη - Μουσείο Υγείας 
Μπουφέ πρόγευμα. ως πρώτη τους πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά του 
Βοσπόρου (1361-1453), οι οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το 
Τέμενος Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα που οικοδομήθηκε αποκλειστικά 
από τα λάφυρα της εκστρατείας στην Κύπρο, όπως νωρίτερα το Σουλεϊμανίγιε 
είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, 
τη ρόδο και τη Μάλτα. Ακόμα θα δούμε το ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι 
(16ου αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το Μπεζεστένι, το 
Δημαρχείο, το Τέμενος ουτς Σερεφελί (15ου αι). θα εντυπωσιαστούμε από το 
συγκρότημα του πολυβραβευμένου Μουσείο Υγείας (έξοδα ατομικά). Χρόνος 
ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στις κλειστές αγορές. Το βράδυ δείπνο σε 
κέντρο με ζωντανή μουσική, γλέντι!
4η μέρα: Μακρά Γέφυρα - Δαρδανέλια (Καλλίπολη) - Αλεξ/πολη ή Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευμα και διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη γέφυρα 
του Εργίνη ποταμού στο Uzunkopru με τους 174 θόλους και τόξα (1423 μ.Χ.). 
Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη μας (εξωτερική) στην εκκλησία του 
Τιμίου ιωάννου του Προδρόμου (1875 μ.Χ.) και ανακαινίσθηκε το 2013. 
Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu / Καλλίπολη), 
πατρίδα της Σοφίας Βέμπο, με την πλούσια πολεμική ιστορία. Μέσω Κήπων 
επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ 
δείπνο.
5η μέρα: θράκη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.
Σημειώσεις: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη 
είτε ταυτότητα (μηχανογραφική με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με 
ελάχιστη ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία εισόδου. Τα ξενοδοχεία Ελλάδος 
ανάλογα με την αναχώρηση είναι:
Κομοτηνή: Anatolia Hotel 3* sup, Ξάνθη: Z Palace 5*, Αλεξανδρούπολη: 
Ramada Plaza 5* Deluxe. Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και 
αντίστροφα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν • Δύο (1+1) 
διανυκτερεύσεις εντός Ελλάδος και δύο (2) στο MARGI HOTEL 5* (Lux) στην 
Αδριανούπολη • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • 
Δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική και χορό (στη θέση του δείπνου της 
ημέρας) • Δωρεάν χρήση του Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνονται: Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Από τις δωρεάν 
παροχές Spa του Margi Hotel, εξαιρούνται θεραπείες ομορφιάς, κομμωτήριο, μασάζ 
κλπ τα οποία είναι κατόπιν ραντεβού και με extra χρέωση.

η Μεγαλοπρεπής !

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

µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

4 µέρ./ 3 νύχτ. 5 µέρ./ 4 νύχτ.

165 198

122 147

∆ωρεάν ∆ωρεάν

70 85

98 118

220 267

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν, 
µε ηµιδιατροφή καθηµερινά.

RAMADA PLAZA THRAKI 5* 4 µέρες
14-17 Ιουν.

5 µέρες
13-17 Ιουν.

∆ίκλινο 246 299

3ο άτοµο 205 249

3ο άτοµο ως 12 ετών 95 120

4ο άτοµο 2 ως 12 ετών 152 184

3o & 4o άτοµο 12 - 18 ετών 180 215

Μονόκλινο 302 369

ΑΛΕΞΑΝΔροΥΠοΛΗ - ΑΔριΑΝοΥΠοΛΗ - ΚοΜοΤΗΝΗ - ΞΑΝθΗ - ΔΑΣοΣ ΔΑΔιΑΣ ΠορΤο ΛΑΓοΣ (ΒιΣΤωΝιΔΑ)
ΣοΥΦΛι - ΦΕρρΕΣ - ΔΕΛΤΑ ΕΒροΥ

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

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

 µε διαµονή στο BARCELO ROYAL BEACH 5* LUX

Τιµή κατ’ άτοµο µε πούλµαν µε 
ηµιδιατροφή καθηµερινά.

6 µέρες 
13 - 18 Ιουνίου

∆ίκλινο 379

3ο άτοµο 330

3ο άτοµο ως 12 ετών 255

Μονόκλινο 499

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

Σημειώσεις: Η επίσκεψη στη Μονή Αγίου Γεωργίου δύναται να πραγματοποιηθεί και το πρωί της 5ης ημέρας.

ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
Ένα πολιτιστικό οδοιπορικό στην Ανατολική Ρωµυλία!

ΑΓΧιΑΛοΣ (ΠοΜοριΑ) - ΣωΖοΠοΛΗ - ΒΑρΝΑ - ΜοΝΗ ΑΛΑΤΖΑ - ΠΥρΓοΣ (ΜΠοΥρΓΚΑΣ)

Τιµή κατ’ άτοµο µε Πούλµαν 
µε ηµιδιατροφή.

4 µέρες
14 - 17 Ιουνίου

∆ίκλινο 212

3ο άτοµο 180

3ο άτοµο ως 12 ετών 99

4ο άτοµο 6 ως 12 ετών 160

Μονόκλινο 250

ΜΠΑΝΣΚΟ

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

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στην Ξάνθη στο Z PALACE HOTEL 5*, στην 
Μεσημβρία (Nesebar) στο πολυτελές BARCELO ROYAL BEACH 5* Lux στην τουριστική ζώνη και στην Αλεξανδρούπολη στο RAMADA 
PLAZA THRAKI 5* Lux • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί από Αθήνα για το συνοριακό 
σταθμό του Προμαχώνα. Μετά από το σύντομο έλεγχο (απαραίτητο 
διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα) συνεχίζουμε για το Μπάνσκο. 
Το Μπάνσκο, κατά τη χειμερινή περίοδο, θεωρείται ένα από 
τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα των Βαλκανίων και τους 
υπόλοιπους μήνες, ένας από τους ομορφότερους φυσιολατρικούς 
προορισμούς. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πίριν, το οποίο 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας φυσικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο πλήρως 
ανακαινισμένο και πολυτελέστατο ξενοδοχείο PREMIER LUXURY 
MOUNTAIN RESORT & SPA 5* Deluxe (ξανά ανακαινισμένο 2016). 
Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: ρίλα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Βουνό ρίλα, όπου θα 
επισκεφτούμε το ιστορικό ομώνυμο μοναστήρι και το μουσείο του 
με τα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια. Το μοναστήρι του Αγίου 
ιωάννη της ρίλα, γνωστό απλά ως μοναστήρι της ρίλα, είναι η 
μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. 
Το 1976 ανακηρύχθηκε εθνικό ιστορικό μνημείο της χώρας και το 
1983 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
απολαύστε ΔωρΕΑΝ τις εγκαταστάσεις του SPA, όπως εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα, σάουνα, χαμάμ, teppidarium και γυμναστήριο. 
Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Σόφια
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας, την Σόφια. θα περιηγηθούμε στους δρόμους της και 
θα επισκεφτούμε σημαντικά μνημεία της όπως τον καθεδρικό ναό 
του Alexander Nevski, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, 
το ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο κ.α. Αν το επιτρέψει ο 
χρόνος και οι καιρικές συνθήκες, θα επισκεφτούμε και το πάρκο-
βουνό Βίτοσα (έξοδα ατομικά) για να απολαύσουνε το καταπράσινο 
ορεινό τοπίο και τη θέα της Σόφιας πανοραμικά. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για 
μια σύντομη γνωριμία με την όμορφη πόλη η οποία είναι κτισμένη 
ανάμεσα σε δύο ποταμούς και είναι γνωστή για τα ιαματικά της νερά 
και την φθηνή αγορά της. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.

Πολυτέλεια & Spa
στις Βαλκανικές Άλπεις!

Διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα
είναι απαραίτητα για την είσοδο στην Βουλγαρία.

Ελάτε μαζί μας σε μια ακόμα ιστορική αναδρομή σε τοποθεσίες και μνημεία του Ελληνισμού. Στο οδοιπορικό 
αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε την πόλη Πύργο, γενέτειρα του ποιητή Κώστα Βάρναλη, τη 
Βάρνα, τη Μονή Αλατζά, τη Σωζόπολη, τη Μεσημβρία και την Αγχίαλο.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές), 
µε ηµιδιατροφή.

Αγ. Πνευµατος 3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο Comfort GV/ SSV 142 195
∆ίκλινο Comfort SV 150 205
∆ίκλινο Sup Bungalow 142 195
3ο άτοµο * -30% -30%
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 12 ετών ** -50% -50%
Family 2+2 395 540
Μονόκλινο GV/ SSV 194 272

GV: θέα κήπο
SSV: πλευρική θέα θάλασσα
SV: θέα θάλασσα
Family: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά ως 12 ετών 
σε δίχωρο δωμάτιο.
* 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Superior Bungalow.
** 4ο άτομο ως 12 ετών μόνο σε δωμάτια με κουκέτα.
Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά ως 12 ετών που 
επιθυμούν 2 επικοινωνούντα (connecting) ή διπλανά δωμάτια, 
παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 10%.
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Amaronda - Αθήνα: € 30 
κατ'άτομο.

Το ΞΕΝοΔοΧΕίο
Σας καλωσορίζουμε στο πρόσφατα (2018) πλήρως ανακαινισμένο και 
ανακατασκευασμένο ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa 4* Sup στην 
παραλία της Ερέτριας. 

ΔίΑΜοΝΗ
Διαθέτει 157 εκλεπτυσμένα δωμάτια στο κεντρικό κτήριο και σε κομψά 
bungalows στο ισόγειο του συγκροτήματος. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα 
μαλλιών, τηλέφωνο, μίνι ψυγείο, δωρεάν wifi, μπαλκόνι ή βεράντα. Ακόμα 
υπάρχουν οικογενειακά δωμάτια, επικοινωνούντα (connecting), bungalows 
με μοιραζόμενη πισίνα, καθώς και δύο σουίτες με ιδιωτική πισίνα.

ΠΑροΧΕΣ 
Ακόμα διαθέτει κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα στην παραλία (a la carte), μπαρ 
στην πισίνα και στην παραλία, πισίνα και παιδική πισίνα (με γλυκό νερό), 
αμμώδη ιδιωτική παραλία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, παιδική χαρά, Kids 
club για παιδιά 3 έως 10 ετών, δύο γήπεδα tennis, γήπεδο basket, 5x5, beach  
volley, bocce, δωρεάν wifi, γωνία internet, mini market, ΑΤΜ, κέντρο ευεξίας, 
κομμωτήριο παρεκκλήσι, αίθουσα συσκέψεων, υπαίθριο χώρο πάρκινγκ.
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BARCELO HYDRA BEACH 5* LUX
Ερµιόνη - Γαλατάς - Πόρος - Ύδρα - Παλαιά Επίδαυρος

ΠΛΕΠι θΕρΜΗΣιΑ ΕρΜιοΝHΣ - ΑρΓοΛιΔΑ

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

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

4 µέρες / 14 - 17 Ιουνίου
∆ίκλινο Superior 335
∆ίκλινο Deluxe 342
∆ίκλινο Bungalow Superior 360
∆ίκλινο Bungalow Family 382
3o άτοµο * 260
3ο άτ. έως 11 ετών * 95
4ο άτ. έως 11 ετών * 185
Μονόκλινο Superior 425

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

3 µέρες /2 νύχτες 4 µέρες /3 νύχτες
179 256
188 270
195 282
212 304

-30% -30%
∆ωρεάν ∆ωρεάν

-50% -50%
244 345

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

2 ώρες από την Αθήνα, στο Πλέπι Ερμιόνης. Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο και διεθνή χαρακτήρα, που αποπνέει αυθεντικό «άρωμα» Ελλάδας… Το αγαπημένο 
Hydra Beach με τις 343 πολυτελέστατες καμπάνες του (τώρα με τη διαχείριση του διεθνούς οργανισμού Barcelo Hotels & Resorts), βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την 
Ερμιόνη, απέναντι από την Ύδρα. Από την Αθήνα απέχει μόλις 2 ώρες (170 χλμ.).
ΔίΑΜοΝΗ: οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 260 δωμάτια, 79 μπανγκαλόου και 4 σουίτες, ευρύχωρα και σύγχρονα σχεδιασμένα, καθώς και τη θέα που προτιμούν. Όλα είναι εξοπλισμένα 
με κλιματισμό και θέρμανση, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση LCD, τηλέφωνο, μπάνιο με σεσουάρ και είδη ατομικής υγιεινής. οι σουίτες διαθέτουν επιπλέον μπανιέρα υδρομασάζ.
ΠΑροΧΕΣ-ΑΝΕΣΕίΣ: Στο ξενοδοχείο υπάρχουν τέσσερα εστιατόρια που προσφέρουν πιάτα της ελληνικής, Μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας, πέντε μπαρ με μουσική, δύο πισίνες, παραλία μήκους 520 
μ. - και κήπος 100 στρεμμάτων! οι νεαροί φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά στο mini club, την παιδική χαρά και τον παιδότοπο. Στο Barce Hydra Beach θα διατηρήσετε και την καλή 
σας φυσική κατάσταση, είτε στο γυμναστήριο, είτε σε κάποιο από τα 4 γήπεδα τένις, στα 2 γήπεδα ποδοσφαίρου, στο κέντρο καταδύσεων και υδάτινων σπορ. Και στο τέλος της ημέρας θα χαλαρώσετε 
στο 1600 τ.μ. Spa, που είναι εφοδιασμένο με υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ και εσωτερική πισίνα.
1η μέρα: Αθήνα - Barcelo Hydra Beach - Ερμιόνη 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 και μέσω των Λουτρών της 
ωραίας Ελένης. Άφιξη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές 
συγκρότημα BARCELO HYDRA BEACH 5* Lux. Γεύμα από 
μπουφέ με Show Cooking και απεριόριστα ποτά (κρασί, 
μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά). Το απόγευμα κοντινή βόλτα στην 
γειτονική “νησιωτική” Ερμιόνη. Το βράδυ μπουφέ δείπνο με 
απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Γαλατάς - Πόρος - Spa
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Γαλατά, 
απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της 
Πλάκας στον Πόρο. Ελεύθερος χρόνος για καφεδάκι και 
γνωριμία με το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γεύμα από 

μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all 
inclusive παροχές, πληθωρικές ανέσεις του συγκροτήματος και 
τον χώρο του Spa (ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, χαμάμ, 
γυμναστηρίου). Το βράδυ μπουφέ δείπνο με Show Cooking και 
απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Ύδρα 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση στην Ερμιόνη 
απ’όπου θα πάρουμε το καραβάκι (έξοδα ατομικά) που θα μας 
μεταφέρει στο εξαιρετικά γραφικό, αρχοντικό και κοσμοπολίτικο 
νησί της Ύδρας, που έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα και 
απαγορεύονται τα τροχοφόρα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο (έξοδα ατομικά) και χρόνος για περιπλάνηση στο 
παλιό γραφικό λιμάνι με τις πολεμίστρες και τα κανόνια, τα 

μουσεία, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα μοναστήρια, τη 
ναυτική σχολή. Επιστρέφουμε το μεσημέρι και γεύμα από 
μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all 
inclusive παροχές, την υπέροχη παραλία, τις πισίνες κ.α. Το 
βράδυ μπουφέ δείπνο με Show Cooking και απεριόριστα ποτά.
4η μέρα: Barcelo - Παλαιά Επίδαυρος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις 
ανέσεις του Barcelo. Αργότερα, αναχωρούμε με κατεύθυνση 
προς το γραφικό λιμανάκι της Παλαιάς Επιδαύρου με την 
απίστευτη φυσική ομορφιά που δένει αρμονικά το βουνό με τη 
θάλασσα, το πεύκο και την πορτοκαλιά. Χρόνος για γεύμα στις 
γραφικές ψαροταβέρνες και επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BARCELO HYDRA BEACH 5* Lux στο 
Πλέπι Ερμιονίδος • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό) • Απεριόριστα ποτά κατά 
τη διάρκεια των φαγητών, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • ροφήματα (καφές 
φίλτρου, καπουτσίνο, εσπρέσο, τσάϊ, ζεστή σοκολάτα), σνακς (από το Beach bar) • Ποτά All Inclusive • Τα εισιτήρια πλοιάριου για τον Πόρο • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

All Inclusive BARCELO HYDRA BEACH:
• Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ 

καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας 
με πρωϊνό).

• Ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών, όλα self 
service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, 

μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), νερό.

• ροφήματα: Καφές (φίλτρου, καπουτσίνο, 
εσπρέσο), τσάϊ, ζεστή σοκολάτα.

• Ποτά στα μπαρ: ποικιλία τοπικών αλκοολούχων 
και μη ποτών, βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, 

μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), νερό.

• Σνακς: διατίθενται μόνο από το Beach bar.

Γιορτάζουµε του Αγίου Πνεύµατος στην εκπληκτική παραλία και τις ανέσεις του

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος
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ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE FAMILY BEACH RESORT 
5* LUXΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑ∆ΟΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΕΡΑΝΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ...
Το πολυτελές οlympian Village χτισμένo σε μια έκταση 900 στρεμμάτων με ιδιαίτερα φροντισμένους κήπους και με μια πανέμορφη 
χρυσή αμμουδιά σας περιμένει για ονειρικές διακοπές... είναι το τέλειο θαλάσσιο θέρετρο, χτισμένο πάνω σε χρυσαφένιες αμμουδιές, 
ένας επίγειος παράδεισος για μικρούς και μεγάλους - για όλη την οικογένεια. Εδώ που γεννήθηκαν οι ολυμπιακοί Αγώνες, σε μια 
περιοχή γεμάτη από μνήμες, αρχαίους ναούς και μοναστήρια ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο πάνω στη 
θάλασσα. Ένας ιδανικός προορισμός για να φιλοξενήσει το δικό σας, καλοκαιρινό σκηνικό διακοπών.

Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, Internet στον χώρο της Υποδοχής / κοινόχρηστους χώρους και πολλές επιλογές διαμονής, από: 
ΚΕΝΤριΚο ΚΤΗριο & BUNGALOWS ΜΕ θΕΑ ΚΗΠο ή θΑΛΑΣΣΑ: Tα δωμάτια αυτά (μερικά με ενδιάμεση πόρτα), είναι εξοπλισμένα 
με (standard παροχές): διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και μια πολυθρόνα-κρεβάτι. Με μαρμάρινο μπάνιο με μπανιέρα, στεγνωτήρα 
μαλλιών, μεγενθυντικό καθρέφτη, Δορυφορική τηλεόραση με μουσικά κανάλια, απευθείας τηλέφωνο, ψυγείο, Mini bar (κατόπιν 
ζήτησης / extra χρέωση), θυρίδα ασφαλείας και επιπλωμένο μπαλκόνι ή βεράντα. BUNGALOW ME KOINH ΠιΣιΝΑ ή ΜΠροΣTιΝΗ 
ΠιΣιΝΑ ή ΔιΚΛιΝο ME ΚοιΝΗ ΠιΣιΝΑ ΜΠροΣΤΑ ΣΤΗ θΑΛΑΣΣΑ: Αυτά τα bungalows έχουν τις δικές τους ξαπλώστρες και άμεση 
πρόσβαση στην κοινή / ιδιωτική πισίνα και τις standard παροχές. ΔιΑΜΕριΣΜΑ ΜΕ θΕΑ ΚΗΠο ή ΜΕ ΚοιΝΗ ΠιΣιΝΑ: οι Villas 
(43 m²) προσφέρουν θέα στον κήπο και διαθέτουν ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές. 
οιΚοΓΕΝΕιΑΚΑ ΔιΑΜΕριΣΜΑΤΑ ΜΕ θΕΑ θΑΛΑΣΣΑ: Tα οικογενειακά δωμάτια (47 m²) διαθέτουν διπλό κρεβάτι/δύο κρεβάτια και 
μια πολυθρόνα-κρεβάτι και τις standard παροχές. ΔιΑΜΕριΣΜΑ ΜΕ ΚοιΝΗ ΠιΣιΝΑ: οι Villas (63 m²) διαθέτουν ιδιωτικές ξαπλώστρες 
με άμεση πρόσβαση στην κοινή - ιδιωτική πισίνα, ένα υπνοδωμάτιο και ένα υπνοδωμάτιο / καθιστικό και τις standard παροχές

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές), 
µε Αll Inclusive

3µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο Κεντρικό Κτίριο θέα κήπο 219 322
∆ίκλινο Bungalow θέα κήπο 232 342
∆ίκλινο Bungalow θέα Θάλασσα 253 373
∆ίκλινο Bungalow µοιρ.πισίνα 276 407
3o άτοµο ενήλικας -30% -30%
3ο άτοµο έως 11 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 11 ετών * 70 105
Μονόκλινο +60% +60%
Family Garden View** 549 810
Family Sharing Pool** 605 892

* H διαµονή του 2ου παιδιού περιορίζει αρκετά το χώρο του δωµατίου και γίνεται δεκτή 
   µόνο µε την αποδοχή του γονέα.
** Συνολική τιµή δωµατίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.

5ο άτοµο ως 12 ετών σε family δωµάτιο: 30€ ανά διανυκέρευση

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο.
** Συνολική τιµή δωµατίου έως 4 άτοµα (µόνο κατόπιν ζήτησης).
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (µόνο κατόπιν ζήτησης) € 12 το δωµάτιο τη νύχτα.

4ο άτοµο έως 3 ετών ∆ωρεάν. * Συνολική τιµή καταλύµατος για 4 άτοµα. 
Ένας ενήλικος και ένα παιδί ως 12 ετών σε Standard δίκλινο δωµάτιο: Χρέωση µονόκλινου.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. (χωρίς 
εκδροµές), µε SMART ALL INCLUSIVE.

3µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο 149 219
3ο άτοµο 106 158
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ. ως 12 ετών * 80 120
Μονόκλινο 220 326
Μεζονέτα ** 495 750

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

3µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο Standard 189 252
∆ίκλινο Superior 208 283
∆ίκλινο Executive 217 298
∆ίκλινο Junior Suite 266 370
3ο άτοµο -30% -30%
3ο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 4-12 ετών σε Superior ή Junior Suite -50% -50%
Μεζονέτα * 550 765
Μονόκλινο Standard 295 395

Παροχές SMArT ALL InCLuSIvE

• Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ (πρωί-μεσημέρι- βράδυ). 
 Τα φαγητά αρχίζουν με μεσημεριανό και τελειώνουν με πρωϊνό.
• Ελεύθερη κατανάλωση ποτών στα φαγητά (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα) 
• Δωρεάν παγωτό και ποπ - κορν, από μπαρ επιλογής του ξενοδοχείου καθημερινά από 17:00 έως 19:00.
• Παιδική Χαρά και παιδότοπο με φουσκωτά ξηράς.
• Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην Πισίνα και στην παραλία.
• -20% Έκπτωση στον τιμοκατάλογο για αντικατάσταση δικαιούμενου γεύματος ή δείπνου του   
 προγράμματος για τα εστιατόρια της “Αθερίνας” & “Yamas”.

οι παραπάνω τιμές ισχύουν από 14- 17/06/2019, με ελάχιστη παραμονή
τις 2 διανυκτερεύσεις και περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω:

• Ποτό καλωσορίσματος • Πλήρη Διατροφή: - Πιστοποιημένο Ελληνικό πρωινό σε μπουφέ, καθημερινά. - Γεύμα και 
Δείπνο με γευστικές επιλογές από πλούσιους μπουφέδες, καθημερινά • (Δικαιούμενο γεύμα και δείπνο την ημέρα 
της άφιξης) • Ποτά κατά την διάρκεια του γεύματος και του δείπνου (κρασί λευκό και κόκκινο, μπύρα, αναψυκτικά 
και νερό) • Σνακ μεταξύ 16:00- 18:00 με καφέ φίλτρου, γρανίτα (2 γεύσεις) και βουτήματα • Βραδυνή διασκέδαση: 
Σάββατο και Κυριακή το ντουέτο μας θα συντροφεύσει τις βραδυές με μουσική και τραγούδι • Δωρεάν χρήση των 
κάτωθι υπηρεσιών του Spa Center: - Sauna, Hammam και θερμαινόμενο Jacuzzi • 15% έκπτωση στις a la carte 
θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα) • Ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση για τους μικρούς 
μας φίλους το πρωί και το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής καθώς και το πρωινό της Δευτέρας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΒΡΑΧΑΤΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ELITE CITY HOTEL 4* ALKYON  RESORT & SPA 5*

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗMESSINA RESORT 4* GRECOTEL OLYMPIA OASIS 5*

ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ, ΑΧΑΪΑ GRECOTEL CASA MARRON 4* SUP 

∆ΑΣΣΙΑ, ΚΕΡΥΡΑ CORFU PALMA BOUTIQUE HOTEL 4*

ΓΙΑΝΝΕΝΑ EPIRUS PALACE 5* LUX

MYSTRAS GRAND PALACE 5* LUX

POSEIDON HOTEL 3*

GRECOTEL FILOXENIA 4* SUP

ΜΥΣΤΡΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΚΑΜΙΝΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

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

4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο Marron KK SSV 277
∆ίκλινο Marron Bgl SV 315
∆ίκλινο Family GV 375
∆ίκλινο Family SSV 390
3ο άτοµο 90
3o άτοµο έως 14 ετών ∆ωρεάν
4o άτοµο έως 14 ετών * ∆ωρεάν
* 4ο άτομο ως 14 ετών, ΜοΝο σε Family δωμάτια

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) 
µε ηµιδιατροφή και ποτά στα δείπνα (κρασί, µπύρα µη 

εµφιαλωµένα & αναψυκτικά post mix) καθηµερινά.

3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες

∆ίκλινο Studio 115 165

∆ίκλινο Maisonete 139 200

∆ίκλινο Family 169 238

3o άτοµο -30% -30%

3o άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν

4o άτ. έως 12 ετών ** ∆ωρεάν ∆ωρεάν

Μονόκλινο Studio 179 249

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

4 µέρες/3 νύχτες 5 µέρες/4 νύχτες
∆ίκλινο Πλευρική Θέα Θάλασσα 307 408
∆ίκλινο Bungalow Θέα Θάλασσα 336 449
∆ίκλινο Fam.Bungalow Πλευρική 
Θέα Θάλασσα 395 528

∆ίκλινο Family Θέα Θάλασσα 404 537
3ο άτοµο 150 200
3ο άτοµο 3 έως 14 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτ 3 έως 14 ετ.σε Family ∆ωρεάν ∆ωρεάν
5ο άτ 3 έως 14 ετ.σε Family 90 120

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές) µε ηµιδιατροφή στη διάρκεια του 
δείπνου  εµφιαλωµένο νερό, ένα αναψυκτικό ή µία µπύρα (draft) ή ένα ποτήρι κρασί ανά άτοµο.

3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο 105 150
3ο άτοµο 55 75
3ο άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο έως 6 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 7 έως 12 ετών * 55 75
Μονόκλινο 148 212

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

3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο Standard 175 255
∆ίκλινο Premium 197 288
3ο άτοµο -30% -30%
3ο άτοµο έως 5 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
3ο άτοµο 6 έως 12 ετών -50% -50%
Μονόκλινο Standard 285 420

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

4 µέρες / 3 νύχτες 5 µέρες / 4 νύχτες
∆ίκλινο 225 285
3ο άτοµο 156 197
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο ως 6 ετών * ∆ωρεάν ∆ωρεάν
Μονόκλινο 330 419

* Περιορισμένη διαθεσιμότητα, μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή, ανά δείπνο: Ενήλικες € 25, Παιδιά ως 12 ετών: € 12

* Παιδί ως 6 ετών ΔωρΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. 
Ειδικές περιλαμβανόμενες παροχές: • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά • Welcome drink • Ελεύθερη χρήση Σάουνας, Jacuzzi.

Τιµή κατ’ άτοµο µε δικό σας µέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδροµές)
µε ηµιδιατροφή και ποτά στα δείπνα (κρασί, µπύρα µη 

εµφιαλωµένα & αναψυκτικά post mix) καθηµερινά.
3 µέρες / 2 νύχτες 4 µέρες / 3 νύχτες

∆ίκλινο Comfort 125 164
∆ίκλινο Classic 136 179
3ο άτοµο Comfort 78 105
3ο άτοµο Classic 85 116
3ο άτοµο ως 12 ετών ∆ωρεάν ∆ωρεάν
4ο άτοµο 3 ως 12 ετών * 69 88
Μονόκλινο Comfort 174 234
Μονόκλινο Classic 189 256
* Διαμονή σε κουκέτα σε 1 χώρου family.

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

4 µέρες / 3 νύχτες
∆ίκλινο  237

∆ίκλινο Superior 266

∆ίκλινο Deluxe 295

3o άτοµο 60

3o άτοµο έως 12 ετών ∆ωρεάν

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή : € 25 κατ' άτομο / νύχτα 
Επιβάρυνση για Premium Plus πακέτο : € 50 κατ'άτομο / νύχτα

Premium Plus
• Πρωινός μπουφές (07:00-10:30) • Επιλεγμένα κέικ, 
σνακ, παγωτά, μπύρα, αναψυκτικά, νερό, καφές και 
επιλεγμένα αλκοολούχα και μη ποτά (10:00-18:00) • 
Μεσημεριανός μπουφές ή σερβιριζόμενος, με συνοδεία 
αναψυκτικών, μπύρας, επιλεγμένων κρασιών και 
νερού (13:00-15:30) • Δείπνο σε μπουφέ με συνοδεία 
αναψυκτικών, μπύρας, επιλεγμένων κρασιών και 
νερού (19:30-22:00) • Βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά, 
καφές, νερό, επιλεγμένα κρασιά, ποτά αλκοολούχα 
ή μη, επιλεγμένα κοκτέιλ και long drinks (Μάιος, 
ιούνιος, Σεπτέμβριος, οκτώβριος 18:00-00:30, ιούλιος 
& Αύγουστος 18:00-01:00) • Μικρός μπουφές σνακ 
self-service (23:00-23:30).

Για κρατήσεις που θα πραγματοποιθούν με προκαταβολή έως 30/3 
μη επιστρέψιμη, έκπτωση - 15 % στις ανωτέρω τιμές.

** 4ο άτομο ως 12 ετών μόνο σε Maisonete ή Family

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

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


