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Νέο! Μοναδική Αναχώρηση

Τένεδος

Γενοβέζικο κάστρο ΤΕΝΕΔΟΥ

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ στο ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

Ίμβρος - Τένεδος - Τροία
1η µέρα: Αθήνα - Κοµοτηνή
Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:30 µε ενδιάµεσες στάσεις
για την Κοµοτηνή. Άφιξη το απόγευµα και τακτοποίηση
στο κεντρικό ξενοδοχείο ANATOLIA 3* sup. Για όσους
επιθυµούν, περίπατος πεζή. Δείπνο.
2η µέρα: Ξάνθη - Καλλίπολις - Τροία - Τσανάκαλε
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και διέλευση των συνόρων
(απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου). Μέσω
Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu
/ Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο και αιώνιος
προμαχώνας της Κωνσταντινούπολης, με πλούσια πολεμική
και όχι μόνο ιστορία. Χρόνος για βόλτα, καφέ και επίσκεψη
στο μουσείο Πίρι Ρέϊς, του διάσημου ναυάρχου του 16ου
αι. Διέλευση του Ελλησπόντου με πλοιάριο για Λάμψακο
και πατάμε πλέον στην Ασιατική πλευρά κατευθυνόμενοι
για την Τροία, το Ομηρικό Ίλιον κάτω από το όρος Ίδα της
Φρυγίας. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο
(έξοδα ατομικά) της πόλης του βασιλιά Πρίαμου που πρώτος
ξανάφερε στο φως ο Ερρίκος Σλήμαν στα 1870 και συνέχισε
να ερευνά στα νεότερα χρόνια ο Κόρφμαν (1988-2005). Θα
δούμε και το ..αντίγραφο του Δούρειου Ίππου πριν πάρουμε
το δρόμο για το παραθαλάσσιο Τσανάκαλε. Εγκατάσταση στο
υπερπολυτελές και κεντρικό PARION HOTEL 5* Lux. Δείπνο.
3η µέρα: Τένεδος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Γκεϊκλί,
απ’όπου θα πάρουμε το φέρυ για την Τένεδο. Άφιξη και
πεζή περιήγηση στην πόλη με το φαρδύ πλακόστρωτο και τα
σημαντικότερα αξιοθέατα. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία
της Θεοτόκου στην παλιά Ελληνική γειτονιά, αλλά και το
Γενοβέζικο κάστρο του 1100μΧ που δεσπόζει στην είσοδο
του λιμανιού (έξοδα ατομικά). Απέναντι από τη μεγάλη
πλατεία βρίσκεται η ανοιχτή αγορά. Εδώ χτυπά η καρδιά του
νησιού, ντόπιοι και επισκέπτες έρχονται για να ψωνίσουν, να
δροσιστούν, να χαλαρώσουν, να πιούν ένα παγωμένο χυμό
στην πυκνή σκιά των δέντρων. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Απολαύστε την πισίνα τις ανέσεις του Spa
με χαμάμ, σάουνα κ.α. Δείπνο.
4η μέρα: Ίμβρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι
του Καμπάτεπε, απ’όπου θα πάρουμε το φέρυ για την Ίμβρο.
Φθάνουμε στο Κουζούλιμανι (Άγιος Κύρυκος) και περιήγηση
στο νησί ακολουθώντας το δρόμο μέχρι τα χωριά Σχοινούδι
(Sirinkoy) και τα Αγρίδια. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή
των Αγίων Θεοδώρων, το σημερινό Ζεϊτινλί Κόϋ, που σημαίνει

ελαιώνας και είναι η γενέτειρα του Οικουμενικού Πατριάρχου
Βαρθολομαίου. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου
αλλά και το σχολείο που επαναλειτούργησε μετά από πολλά
χρόνια στο οποίο φοίτησε ο Πατριάρχης. Αργότερα επίσκεψη
στην ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού με την εκκλησία της
Παναγιάς. Χρόνος για περίπατο, σουβενιρ και φαγητό σε
κάποιο από τα ελληνικά ταβερνάκια. Το απόγευμα μεταφορά
στο λιμάνι για την επιστροφή μας, γεμάτοι εμπειρίες και
εικόνες από μία πατρίδα της καρδιάς μας. Δείπνο.

PARION HOTEL 5* Lux

5η µέρα: Τσανάκαλε - Ξάνθη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναμνηστικές φωτογραφίες
στο πιο πρόσφατο αντίγραφο του Δούρειου Ίππου που έκαναν
δώρο στην πόλη οι συντελεστές της Χολιγουντιανής ταινίας
“Τροία”. Περνάμε και πάλι τον Ελλήσποντο με κατεύθυνση τα
σύνορα των Κήπων και από εκεί για την πόλη της Ξάνθης.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Ζ PALACE 5*. Για
όσους επιθυμούν, περίπατος πεζή στην παλιά πόλη. Δείπνο.
6η µέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Απολαυστικό µπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για
την πανέµορφη παραθαλάσσια πόλη της Καβάλας µε τη
χαρακτηριστική µακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Εδώ δεσπόζουν
το υδραγωγείο, το Δηµαρχείο, τα καπνοµάγαζα, το Βήµα
του Αποστόλου Παύλου, οπωσδήποτε τα κάστρα αλλά και
το Ιµαρέτ, το σπίτι του Μοχάµεντ Αλί, ο έφιππος ανδριάντας
του, καθώς και ο µικρός Φάρος δίπλα στο ναό της Παναγίας.
Χρόνος για καφέ και ακολουθούµε τον δρόµο της επιστροφής
προς την Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.
Σημειώσεις:
• Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους
επισκέψεων • Από τις δωρεάν παροχές Spa του Parion
Hotel, εξαιρούνται θεραπείες ομορφιάς, κομμωτήριο,
μασάζ κλπ τα οποία είναι κατόπιν ραντεβού και με extra
χρέωση. • Η σειρά των επισκέψεων µπορεί να τροποποιηθεί
ανάλογα µε την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε
από τα αναγραφόμενα. Επίσης οι διανυκτερεύσεις της
Κοµοτηνής και της Ξάνθης δύναται να πραγµατοποιηθουν
στην Αλεξανδρούπολη ή και στην Καβάλα. • 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.
Λοιπές εθνικότητες: Παρακαλούμε ρωτήστε στο προξενείο
της Τουρκίας: 2106714828.

Ίμβρος

Ελληνικό Σχολείο Ίμβρου

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή, με πούλμαν
Αναχ: 24 Αυγούστου
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

6 μέρες
395
352
328
525

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδροµές µε πολυτελές
πούλµαν • Μία (1) διανυκτέρευση στο ANATOLIA HOTEL 3* sup
στην Κοµοτηνή, τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο υπερπολυτελές
(2014) PARION HOTEL 5* (Lux) στο Τσανάκαλε και µία (1)
διανυκτέρευση στο Z PALACE HOTEL 5* στην Ξάνθη • Μπουφέ
πρόγευμα και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Τα εισιτήρια του πλοίου προς και από την Ίμβρο και την
Τένεδο • Τα εισιτήρια για τα πλοιάρια προς και από Τσανάκαλε
• Δωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του
Spa του Parion Hotel • Τοπικός επίσημος ξεναγός όλες τις
μέρες στην Τουρκία • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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Κύθηρα

Φαντασμαγορική Αρμάτα
Κύθηρα
στις Σπέτσες & σπήλαιο Φράχθι! & εορτασμός Παναγίας Μυρτιδιώτισσας
Πόρος - Ναύπλιο - Ερμιόνη
1η μέρα: Αθήνα - Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι
Αναχώρηση από Αθήνα στις 09:00 και μέσω των Λουτρών της
Ωραίας Ελένης, άφιξη και επίσκεψη στο μαγευτικό Ναύπλιο.
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας με κατεύθυνση το Πόρτο Χέλι.
Τακτοποίηση στο αγαπημένο μας ξενοδοχείο AKS PORTO
HELI 4*. Το βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά
(κρασί, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά).
2η μέρα: Ερμιόνη - Γαλατάς - Πόρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην “νησιωτική”
Ερμιόνη. Συνεχίζουμε 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. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση
σας και το βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Σπέτσες - ΑΡΜΑΤΑ!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κόστα,
απ’ όπου θα περάσουμε απέναντι στο κοσμοπολίτικο νησί
των Σπετσών (έξοδα ατομικά). Οι Σπέτσες - Ντάπια με τις
αυλές, τα σοκάκια, τις πλατείες με τα φημισμένα βοτσαλωτά,
τις γραφικές εκκλησίες, την έντονη τουριστική κίνηση και την
αξιόλογη καλλιτεχνική δραστηριότητα εντυπωσιάζουν τον
επισκέπτη. Αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε τα αρχοντικά
του Χατζηγιάννη Μέξη, της Μπουμπουλίνας, του Σωτηρίου
Ανάργυρου, το Δημαρχείο, την πλατεία Ποσειδωνίου, την
Αναργύρειο - Κοριαλένειο Σχολή, την Καποδιστριακή
Πνευματική Στέγη, το εκκλησάκι της Παναγίας της Αρμάτας,
τη σπηλιά του Μπεκίρη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
για ξεκούραση. Μπουφέ δείπνο νωρίς το απόγευμα και
επιστροφή στις Σπέτσες γιατί σήμερα, όπως κάθε χρόνο,
πραγματοποιείται ο εορτασμός της ναυμαχίας των Σπετσών
“Αρμάτα”. Κάθε χρόνο, μία ολόκληρη εβδομάδα στις
Αναχ:
5, 6 Σεπτεμβρίου

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

στο πολυτελές KYTHEA RESORT 4 * Sup. στην Αγία Πελαγία

αρχές του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη σε εορταστικές
εκδηλώσεις που συνδυάζουν τον εορτασμό της Παναγίας της
Αρμάτας (κοντά στον Φάρο) και της επετείου της ναυμαχίας
της 8ης Σεπτεμβρίου 1822. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται
με αναπαράσταση της καύσεως της τουρκικής ναυαρχίδας,
κάνοντας τις Σπέτσες, μία από τις οκτώ ευρωπαϊκές πόλεις που
μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Αναπαραστάσεων.
Το πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβάνει εκθέσεις
ζωγραφικής, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις (συναυλίες,
χορωδίες, συγκροτήματα παραδοσιακών χορών και μουσικής
κ.λ.π.), θεατρικές παραστάσεις, κανονιοβολισμούς κ.ά. και
κορυφώνεται με την αναπαράσταση της ναυμαχίας και τη ρίψη
πυροτεχνημάτων. Αργά το βράδυ επιστροφή στο Πόρτο Χέλι.
4η μέρα: Πόρτο Χέλι - Σπήλαιο Φράγχθι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε από το
Πόρτο Χέλι με κατεύθυνση το Κρανίδι και την παραλία της
Κοιλάδας. Με τοπικό σκάφος θα περάσουμε απέναντι (έξοδα
ατομικά) όπου μετά από μικρή πορεία θα φτάσουμε στον
αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Φράγχθι. Ακολουθώντας
το ξύλινο μονοπάτι θα περιηγηθούμε στον χώρο που τα
ευρήματα μαρτυρούν ότι κατοικήθηκε από τα μέσα περίπου
της Παλαιολιθικής εποχής (20.000 πΧ) μέχρι και τη Νεολιθική
περίοδο (7-3.000 πΧ.) οπότε και γκρεμίστηκε. Σημαντικότερο
εύρημα του χώρου είναι ο μέχρι στιγμής παλαιότερος πλήρης
ανθρώπινος σκελετός στην Ελλάδα ηλικίας 10-8.000 ετών!
Επιστρέφουμε στην Κοιλάδα όπου χρόνος για γεύμα στις
υπέροχες ψαροταβέρνες και αργότερα αναχώρηση για την
Αθήνα.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνεται η
εκδρομή Ερμιόνη-Γαλατάς-Πόρος.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές)

με ημιδ/φή και απεριόριστα
ποτά στα δείπνα

2η μέρα: Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τον παραδοσιακό Μυλοπόταμο, κτισμένο
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 ένα από τα φυσικά αξιοθέατα του νησιού
τον καταρράκτη Νεράιδα (Φόνισσα). Συνεχίζουμε για το πιο πράσινο χωριό τα
Μητάτα και το χωριό Ποταμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι - Παναγία Μυρτιδιώτισσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με επίσκεψη στην όμορφη
Χώρα, την πρωτεύουσα, με το έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, το μεσαιωνικό
κάστρο κ.ά. Κατηφορίζοντας θα γνωρίσουμε το φιλόξενο Καψάλι. Θα
κατευθυνθούμε στο Λιβάδι και το Κάτω Λιβάδι όπου θα δούμε το Βυζαντινό
Μουσείο, την εκκλησία της Αναλήψεως και στη θέση Κατούνι την πέτρινη γέφυρα
κτισμένη επί Αγγλοκρατίας το 1822. Η κορύφωση των επισκέψεων της ημέρας
μας όμως θα ακολουθήσει με προσκύνημα στην θαυματουργή Παναγία τη
Μυρτιδιώτισσα, την προστάτιδα “πάντων των Κυθηρίων” που σήμερα γιορτάζει!
Το περιβάλλον του μοναστηριού δημιουργεί στον επισκέπτη κατάνυξη. Μια άγια
δύναμη μέσα στον περίβολο της μονής, εκεί στα σκαλιά, έξω από το καθολικό
του ναού, χαρίζει ειρήνη, αγάπη, ομόνοια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και
μπουφέ δείπνο με μουσική και χορό.
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 Ενετικό Κάστρο όπου δημιουργούν ένα
απίστευτα γοητευτικό φυσικό σκηνικό. Επιβίβαση στο πλοίο. Πορεία επιστροφής
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

με SOFT ALL INCLUSIVE

3 μέρες
4 μέρες
3μέρ/2νύχτ. **
4μέρ/3νύχτ.
3μέρ/2νύχτ. **
4μέρ/3νύχτ.
Δίκλινο θέα κήπος
189
245
119
159
139
192
199
259
129
170
149
203
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
170
215
-30%
-30%
-30%
-30%
3ο άτομο ως 12 ετών
80
95
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών*
160
205
-30%
-30%
-30%
-30%
Μονόκλινο θέα κήπος
245
328
175
242
210
297
Μονόκλινο θάλασσα
259
349
190
264
225
318
* 4ο άτομο έως 12 ετών σε δωμάτιο με κουκέτα. - ** Περιορισμένος αριθμός δωματίων
Προσφορές για οικογένειες στις τιμές με ΙΧ: Α) Δύο παιδιά έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο: ΕΚΠΤΩΣΗ -30% στη συνολική
τιμή του δικλίνου. Β) Δύο παιδιά έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση δικλίνου. Γ) Ένα παιδί έως 12 ετών στο ίδιο
δωμάτιο με ένα γονέα: Χρέωση μονοκλίνου

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο AKS PORTO
HELI 4* στο Πόρτο Χέλι • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Απεριόριστα ποτά κατά τη
διάρκεια των δείπνων, όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix) • Η
βραδινή μετάβαση στις Σπέτσες για την παρακολούθηση της “Αρμάτας” (για τους εκδρομείς με πούλμαν) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
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1η μέρα: Aθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με κατεύθυνση τη Νεάπολη Λακωνίας, απ’ όπου
θα σαλπάρουμε για τα μαγευτικά Κύθηρα. Άφιξη στην Αγία Πελαγία και στο
υπέροχο ξενοδοχείο μας KYTHEA RESORT 4*. Τακτοποίηση και μπουφέ δείπνο.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή

KYTHEA RESORT

Αναχ: 22 Σεπτεμβρίου, 4 μέρες με πούλμαν
Δίκλινο

287

3ο άτομο

232

3ο άτομο έως 12 ετών

135

4ο άτομο έως 12 ετών*

265

Μονόκλινο
370
* Η χρέωση του 4ου ατόμου ως 12 ετών, μεταφέρει
όλη την οικογένεια σε Deluxe Family room

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

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Νέο

Αλόννησος

Σύµη

Σύµη

Σκόπελος &
Αλόννησος

1η ημέρα: Αθήνα - Μαντούδι - Σκόπελος
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεση
στάση στη Χαλκίδα για καφέ, φθάνουμε
στην Αγία Άννα στην Βορειανατολική
Εύβοια. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και
φαγητό και αναχώρηση για το Μαντούδι
όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο που
θα μας μεταφέρει στην Σκόπελο. Το
πράσινο των πεύκων και σμίγει με το βαθύ
γαλάζιο της θάλασσας και του ουρανού
δημιουργώντας μία εικόνα απαράμιλλης
ομορφιάς. Εγκατάσταση στο κεντρικό
PRINCE STAFYLOS 4*. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ.
2η ημέρα: Περιήγηση Χώρας Σκοπέλου
Μετά το πρωινό, γνωριμία με την “Χώρα”
της Σκοπέλου, επίσημα χαρακτηρισμένο
ως διατηρητέο οικισμό. Η περιήγηση στα
πλακόστρωτα σοκάκια με τις στολισμένες
με κάθε λογής λουλούδια αυλές, αποτελεί
μοναδική εμπειρία. Θα επισκεφτούμε
το λαογραφικό μουσείο, το σπίτι του
λογοτέχνη Παύλου Νιρβάνα, το μοναστήρι
του Αγίου Ρηγίνου, την εκκλησιά της
Παναγιάς του Πύργου για να καταλήξουμε
στο Ενετικό Κάστρο των Γκύζη. Επίσης θα
επισκεφτούμε κάποιο από τα εργαστήρια
των παραδοσιακών καλλιτεχνών του
νησιού, που δουλεύουν αιώνες τον πηλό,
το ξύλο, το γυαλί και το μέταλλο. Η
περιήγησή μας θα ολοκληρωθεί με ψώνια
που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε
στα όμορφα μαγαζιά παραδοσιακής
λαϊκής τέχνης με χειροποίητα κεραμικά,
κοσμήματα, ρούχα αλλά και διακοσμητικά
αντικείμενα. Χρόνος για φαγητό και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
3η ημέρα: Γύρος νησιού
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια από τις

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
Αναχ: Ιουλ: 3 & 31, Σεπ: 4, 5 μέρες με πούλμαν
3/7 & 4/9
31/7
Δίκλινο
265
325
3ο /4ο άτομο
205
245
3ο / 4ο άτομο ως 12 ετών
135
145

ομορφότερες παραλίες της Σκοπέλου,
τον Πάνορμο όπου θα έχουμε και χρόνο
για μπάνιο. Συνεχίζουμε για τον δεύτερο
μεγαλύτερο οικισμό του νησιού την
Γλώσσα, στα βορειοδυτικά του νησιού,
χτισμένη στον λόφο πάνω από το λιμάνι
του Λουτρακίου με υπέροχη θέα. Χρόνος
για γεύμα στο Λουτράκι και επίσκεψη στο
χωριό Νέο Κλήμα, κάτω ακριβώς από το
δάσος του Βαθιά στο βουνό Δέλφη και
δίπλα στη θάλασσα. Χρόνος για καφέ
και επιστροφή για ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
4η ημέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στην
Αλόννησο
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη.
Προαιρετική κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά)
περίπου στις 10:30 από το λιμάνι της
Χώρας για την Αλόννησο και τις πύλες
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Βόρειων
Σποράδων. Πρώτη στάση θα είναι το
Πατητήρι το λιμάνι της Αλοννήσου, όπου
μπορούμε να επισκεφτούμε το μουσείο
της και το κέντρο ενημέρωσης για την
προστασία της Μεσογειακής φώκιας.
Επόμενη στάση στον Λεφτό Γιαλό, μια
από τις πιο όμορφες και οργανωμένες
παραλίες του νησιού για το μπάνιο μας.
Τελευταία στάση στην Στενή Βάλα το
γραφικό λιμανάκι, ορμητήριο αρκετών
ψαράδων του νησιού και τουριστών προς
τα ερημονήσια του Θαλάσσιου Πάρκου.
Χρόνος για γεύμα στις ψαροταβέρνες και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας περίπου
στις 18:30. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
5η ημέρα: Σκόπελος - Μαντούδι - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Χώρα
για τα τελευταία μας ψώνια. Το μεσημέρι
επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για
Μαντούδι. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.

PRINCE STAFYLOS

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδροµές µε πολυτελές πούλµαν • Εισιτήρια πλοίου Μαντούδι
- Σκόπελος - Μαντούδι • Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο PRINCE STAFYLOS 4* στην Χώρα
Σκοπέλου • Ημιδιατροφή καθημερινά • Δωρεάν ξαπλώστρες και ομπρέλες στην πισίνα του
ξενοδοχείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών •
Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, το κόστος της
κρουαζιέρας στην Αλόννησο αξίας 25€ το άτομο.
Οι τιμές του Σεπτεμβρίου συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά για περιορισμένο αριθμό δωματίων,
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Ιουλίου. Μετά θα προσαυξηθούν κατά 10% περίπου.

ΡΟΔΟΣ - Καστελόριζο
& κρουαζιέρα στη Σύµη
με διαμονή στο Rodos Palace Luxury Resort (5*) σε δωμάτια με θέα θάλασσα!
1η μέρα: Αθήνα - Ρόδος - Πεταλούδες - Πόλη Ρόδου
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Ρόδο. Άφιξη
και επίσκεψη στον συγκλονιστικό βιότοπο των Πεταλούδων!
Περίπατος δίπλα σε λιµνούλες µε νούφαρα, σκιερά
µονοπάτια, ξύλινα γεφυράκια, κελαριστά ρυάκια αλλά και
µικρούς καταρράκτες. Αµέτρητα δέντρα, πλατάνια, σχίνα,
κουµαριές, µυρτιές, κισσοί κ.α. συνθέτουν µια τροπική
µαγεία προσφέροντας δροσιά, υγρασία και τροφή στις
πορτοκαλοκόκκινες νυχτοπεταλούδες. Θα συνεχίσουµε για
γνωριµία µε τα αξιοθέατα στη µεσαιωνική πόλη της Ρόδου
αρχίζοντας από το λόφο του Μόντε Σµίθ µε την πανοραµική
θέα. Περίπατος στα δροµάκια, το παλιό λιµάνι και το Κάστρο
των Ιπποτών. Χρόνος για γεύµα και κατευθυνόµαστε για το
πολυτελές RODOS PALACE LUXURY RESORT 5* Lux στην
Ιξιά. Εγκατάσταση σε δωµάτια µε θέα θάλασσα και το βράδυ
δείπνο µπουφέ.
2η µέρα: 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.
3η µέρα: Προαιρετική κρουαζιέρα στη Σύµη - Πανορµίτη
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη στις ανέσεις
του ξενοδοχείου. Για όσους επιθυµούν προαιρετική ολοήµερη
κρουαζιέρα (έξοδα ατοµικά), από το λιµάνι της Ρόδου στην
πανέµορφη Σύµη µε τα χαρακτηριστικά νεοκλασικά και τις
ατέλειωτες σκάλες που γεµίζουν τα κενά µεταξύ τους. Η
Σύµη έχει παραµείνει άθικτη στο χρόνο, κρατώντας φυσική
οµορφιά σε πρότυπο δωδεκανησιακό στυλ. Κρυστάλλινη
θάλασσα, φρέσκο ψάρι και φιλοξενία των ντόπιων που
σκλαβώνει τον επισκέπτη. Στα νοτιοδυτικά, θα επισκεφτούµε
επίσης την Ιερά Μονή του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορµίτη,
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
Αναχ: 25 Αυγ. & 1, 22 Σεπ., 5 μέρες αεροπορικώς
25/8
1/9 & 22/9
Δίκλινο θέα θάλασσα
449
435
3ο άτομο
400
390
3ο άτομο ως 12 ετών
365
350
Μονόκλινο θάλασσα
575
545

την οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές.
Το µοναστήρι “γεµίζει” το φυσικό λιµανάκι µε το επιβλητικό
καµπαναριό και τα αµέτρητα κελιά. Επιστροφή το απόγευµα
στη Ρόδο και το βράδυ δείπνο µπουφέ.
4η µέρα: Ολοήµερη κρουαζιέρα στο Καστελόριζο
Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ, µεταφορά στο λιµάνι της Ρόδου και
επιβίβαση στο πλοίο που θα µας µεταφέρει στο Καστελόριζο
Αναχ: 9:00 άφιξη11:20. Το αρχαίο όνοµα του νησιού είναι
Μεγίστη και το οφείλει στον οικιστή Μεγιστέα, ενώ την
ονοµασία Καστελόριζο την πήρε την εποχή των Σταυροφόρων
(Καστέλο Ρόσο), από τους κόκκινους βράχους στους οποίους
χτίστηκε το, ερειπωμένο πια, κάστρο. Θα περπατήσουµε στον
διατηρητέο οικισµό κατά µήκος της προκυμαίας όπου θα µας
εντυπωσιάσουν τα παραδοσιακά βαµµένα δίπατα και τρίπατα
αρχοντικά. Θα θαυµάσουµε το κτίριο της Σαντραπείου Αστικής
Σχολής (1903) η αρχιτεκτονική του οποίου βασίστηκε στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και η πρόσοψη του αποτελεί αντίγραφο
του. Σήµερα στεγάζει το Δηµοτικό, το Γυµνάσιο και το Λύκειο
του νησιού. Δίπλα του, ο Μητροπολιτικός Ναός Κωνσταντίνου
και Ελένης (1835), µε τον οποίο συνδέεται µε µία µοναδικής
τέχνης βοτσαλωτή ασπρόµαυρη αυλή. Θα ανηφορίσουµε για
τον λαξευµένο στους πρόποδες του Κάστρου Λυκιακό Τάφο
του 4ου αι. π.Χ και το Αρχαιολογικό & Λαογραφικό Μουσείο
(έξοδα ατοµικά) στη δυτική απόληξη του Κάστρου του Αγ.
Νικολάου, (όπως φαίνεται από το σχήµα και τη δοµή του)
πάνω από το αναπαλαιωµένο τζαµί. Χρόνος για γεύµα και
αναχώρηση 15:45 για Ρόδο όπου άφιξη το απόγευµα 18:10.
Επιστροφή και δείπνο µπουφέ.
5η µέρα: Πόλη Ρόδου - Φιλέρηµος - Αθήνα.
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και χρόνος µέχρι το µεσηµέρι
στις πολυτελείς ανέσεις του συγκροτήµατος. Αναχωρούµε
µε τις αποσκευές µας για την πόλη της Ρόδου όπου
χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία σουβενίρ. 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.
Σημειώσεις: Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να τροποποιηθεί
ανάλογα με την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε
από τα αναγραφόμενα.

Πτήσεις με OLYMPIC AIR:
Αθήνα - Ρόδος
08:15 - 09:15
Ρόδος - Αθήνα
20:40 - 21:40
Φόροι αεροδρομίων € 78 κατ'άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ρόδος-Αθήνα οικονομικής θέσης με OLYMPIC AIR με δικαίωμα ανά επιβάτη
μίας αποσκευής μέχρι 23 κιλά και μίας χειραποσκευής μέχρι 8 κιλά • Μεταφορές-εκδρομές ως ανωτέρω πρόγραμμα με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου για την Κρουαζιέρα στο Καστελόριζο • 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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LEMNOS VILLAGE HOTEL

Παξοί

Παξοί

Φιλτάτη Φιλόξενος

ΛΗΜΝΟΣ

πανδαισία Ιονίου

με διαμονή στο LEMNOS VILLAGE HOTEL 5*

Πάργα - Παξοί - Λευκάδα - Σκορπιός - Πρέβεζα - Παλαιοκαστρίτσα

Ό λ ο ι ο ι ε π ι β ά τ ε ς μ α ς γ ι α Λ ή μ ν ο μ ε S k y E x p r e s s,
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business lounge “Μελίνα
Μερκούρη” του Αεροδρομίου Αθηνών!!!

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 08:00 µε προορισµό την νησιωτική Πρέβεζα µέσω Ρίου Αντιρρίου, χρόνο για γεύµα στο παραθαλάσσιο Μενίδι και επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι της
Άρτας. Άφιξη και τακτοποίηση στο MARGARONA ROYAL 3* sup στην Πρέβεζα. Απολαύστε
την πισίνα και τις εγκαταστάσεις. Το βράδυ δείπνο.
2η µέρα: Κέρκυρα - Πόλη - Παλαιοκαστρίτσα
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα νωρίς και αναχώρηση για Ηγουµενίτσα από όπου θα πάρουµε
το πλοίο για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και περιήγηση στο βόρειο τµήµα του.
Φθάνουµε στην πολυφωτογραφηµένη Παλαιοκαστρίτσα µε τους έξι γραφικούς όρµους και το
µοναστήρι της Παναγίας µέσα στο απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς τοπίο. Αφού απολαύσουµε
το µπάνιο µας, αναχωρούµε για την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στα γραφικά
καντούνια και καφεδάκι στην περίφηµη πλατεία Εσπιανάδα. Το απόγευµα επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
3η µέρα: Πάργα - Προαιρετική Κρουαζιέρα στους Παξούς
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναχωρούµε για την νησιωτική Πάργα. Για όσους επιθυµούν,
θα επιβιβαστούµε σε καραβάκι (έξοδα ατοµικά) µε προορισµό τους Παξούς, αφού δούµε
στη διαδροµή τους Αντίπαξους και τις ονειρικές µικρές σπηλιές. Άφιξη στους καταπράσινους
Παξούς και µετάβαση στην παραλία Λάκα όπου χρόνος για µπάνιο και γεύµα στα γραφικά
ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευµα. Το βράδυ δείπνο.
4η µέρα: Λευκάδα - Άγ. Νικήτας - Νυδρί - Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σκορπιό
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και επίσκεψη στη Λευκάδα. Γύρος γνωριµίας µε το πανέµορφο
νησί για να θαυµάσουµε τις οµορφιές και τα µυστικά του. Πρώτη µας στάση η εκπληκτική
παραλία του Αγίου Νικήτα όπου χρόνος για µπάνιο. Από εκεί θα συνεχίσουµε για το
κοσµοπολίτικο Νυδρί. Χρόνος για γεύµα και για όσους επιθυµούν, επιβίβαση σε καραβάκι
(έξοδα ατοµικά) για προαιρετική κρουαζιέρα στο Σκορπιό. Το απόγευµα θα κάνουµε µία
τελευταία στάση στην πόλη της Λευκάδας για περίπατο στην παλιά πόλη. Αργότερα επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
5η µέρα: Μουσείο Νικόπολης - Κρυονέρι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης (έξοδα ατοµικά)
µε τα καταπληκτικά αποκλειστικά ευρήµατα από την πόλη - σύµβολο για τη νίκη του
Οκταβιανού στη ναυµαχία του Ακτίου. Συνεχίζουµε για το παραθαλάσσιο Κρυονέρι κοντά στο
Αντίριο, όπου χρόνος για μπάνιο και γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Διέλευση της γέφυρας Ρίου
και επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Λήμνος - Μύρινα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λήμνο. Άφιξη και περιήγηση στις ομορφιές
της Μύρινας όπου χρόνος για γεύμα. Αργότερα εγκατάσταση στο LEMNOS VILLAGE
HOTEL 5*. στην παραλία Πλατύ η οποία θεωρείται μια από τις δημοφιλέστερες του
νησιού, με κρυστάλλινα νερά και ψιλή άμμο. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Μεγάλος γύρος νησιού
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας από το Πορτιανό με
το Λαογραφικό Μουσείο και την οικία που διέμεινε ο Churchill. Στη γειτονική Νέα
Κούταλη θα δούμε το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και αργότερα στον Κότσινα την
εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής. Θα εντυπωσιαστούμε από τον αρχαιολογικό χώρο των
Καβειρίων και την τέχνη της Αγγειοπλαστικής στο Κοντοπούλι. Χρόνος για γεύμα στον
Μούδρο και επιστροφή. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Οινοποιείο - Πολιόχνη - Άγιος Σώζων - Κόντια
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μετάβαση σε τοπικό οινοποιείο για να δοκιμάσουμε
τα περίφημα Λήμνια κρασιά αλλά και ένα από τα πιο γνωστά εργαστήρια του νησιού
για τοπικά προϊόντα (μαστιχοβανίλιες, ταχίνι, λουκούμια κ.α.). Συνεχίζουμε προς τα
τα Καμίνια, για επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της προϊστορικής Πολιόχνης.
Μμετά για τον Άγιο Σώζων (πολιούχο της Λήμνου) και αργότερα για τον ορεινό Κόντια
με τους ανεμόμυλους και τα πετρόχτιστα σπίτια. Χρόνος για γεύμα στην παραλία
Εβγατή (ή Νεβγάτη) και απόγευμα ελεύθερο στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε την
παραλία και τις ανέσεις του.
4η μέρα: Λήμνος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αργότερα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί
οτιδήποτε από τα αναγραφόμενα. Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων

Πτήσεις με SKY EXPRESS:
7 Σεπτεμβρίου Αθήνα - Λήμνος 11:40 - 12:40
10 Σεπτεμβρίου Λήμνος - Αθήνα 12:05 - 13:00

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή,
4 & 5 μέρες με πούλμαν
Αυγούστου
Σεπτεμβρίου
4 μέρες
5 μέρες
4 μέρες
5 μέρες
12 - 15 Αυγ 11 - 15 Αυγ 5 - 8 Σεπ 4 - 8 Σεπ

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
Αναχ: 7 Σεπ., 4 μέρες αεροπορικώς
Δίκλινο

369

3ο άτομο

335

Δίκλινο

259

345

245

329

3ο άτομο ως 12 ετών

275

3ο άτομο

190

255

185

245

Μονόκλινο

455

3ο άτομο ως 10 ετών

95

145

95

145

Μονόκλινο

360

468

325

435

Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λήμνος - Αθήνα οικονομικής θέσης με SKY EXPRESS µε
δικαίωµα ανά επιβάτη µίας αποσκευής µέχρι 20 κιλά και µίας χειραποσκευής µέχρι 6 κιλά • Μεταφορές εκδρομές ως πρόγραμμα με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο LEMNOS VILLAGE HOTEL 5*. στην
παραλία Πλατύ • Πρωινό και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός •
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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MARGARONA ROYAL

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

ξενοδοχείο MARGARONA ROYAL 3* sup, στην Πρέβεζα • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •
Τα εισιτήρια του πορθμείου προς/από Κέρκυρα/Ηγουμενίτσα στο 5ήμερο πρόγραμμα • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Μύρτος, Κεφαλλονιά

Περιορισμένος αριθμός δωματίων

Τα αυθεντικά

Ζαγοροχώρια Κεφαλλονιά & Ιθάκη

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

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

Αναχ: 4 & 18 Ιουλ.,
2 & 14 Αυγ., 5 & 26 Σεπ., 10 Οκτ.
Δίκλινο
289
3ο άτομο
245
Μονόκλινο
385

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

1η μέρα: Αθήνα - Κυλλήνη - Κεφαλλονιά
Αναχώρηση νωρίς το πρωί Αθήνα με
ενδιάμεση στάση στην Ακράτα. Επιβίβαση στο
πλοίο της γραμμής και άφιξη στο λιμάνι του
Πόρου. Χρόνος για φαγητό. Συνεχίζουμε για το
γραφικό χωριό Μεταξάτα, όπου εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη
στην πρωτεύουσα του νησιού το πανέμορφο
Αργοστόλι για βόλτα και φαγητό. Μπορείτε
να επισκεφθείτε το γραφικό Λιθόστρωτο, τα
εμπορικά καταστήματα και να χαλαρώσετε στα
όμορφα ταβερνάκια.
2η μέρα: Γύρος νησιού
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γύρο του
νησιού. Θα επισκεφθούμε το καταπληκτικό
σπήλαιο της Δρογκαράτης , την όμορφη
κωμόπολη της Σάμης και το απαράμιλλης
ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης.
Επόμενος σταθμός μας το γραφικό παραλιακό
χωριό της Αγ.Ευφημίας όπου χρόνοςς για
μπάνιο και γεύμα. Ακολουθεί η γοητευτική
διαδρομή προς το βόρειο τμήμα του νησιού
για να καταλήξουμε στον παραδοσιακό και
κοσμοπολίτικο οικισμό του Φισκάρδου. Στον
δρόμο του γυρισμού θα δούμε την ιστορική
χερσόνησο της Άσσου με το ενετικό κάστρο
και θα φωτογραφίσουμε την ξακουστή
παραλία του Μύρτου με τα γαλαζοπράσινα
νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
προαιρετική επίσκεψη στο Αργοστόλι για
βόλτα και φαγητό.
3η μέρα: Αγ.Γεώργιος - Αγ.Γεράσιμος - Σκάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση πρωί για το κάστρο
του Αγ. Γεωργίου, πρώτη πρωτεύουσα του
νησιού. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι του Αγ.Γερασίμου, πολιούχου και
προστάτη του νησιού-προσκύνημα στο ιερό

Λείψανο. Επόμενος σταθμός μας ο τοπικός
συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσουμε
τα τοπικά κρασιά (Ρομπόλα). Συνεχίζουμε για
την όμορφη Σκάλα, παραθαλάσσιο χωριό με
μεγάλη τουριστική ανάπτυξη όπου χρόνος για
μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Το απόγευμα επίσκεψη στο Αργοστόλι για
βόλτα και φαγητό.
4η μέρα: προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη
Πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στην
πατρίδα του Οδυσσέα, την γειτονική μας
Ιθάκη Αναχώρηση από το λιμάνι της Σάμης
προς τον Πισαετό . Πρώτος μας σταθμός
η πρωτεύουσα, το πανέμορφο Βαθύ. Στη
συνέχεια επίσκεψη στο Σταυρό, όπου υπάρχει
η παλαιότερη προτομή του Οδυσσέα από
το γλύπτη Καστριώτη και η εκκλησία του
Σωτήρος. Στη συνέχεια περνώντας από το
παραθαλάσσιο χωριό Φρίκες, θα καταλήξουμε
στον παραδοσιακό οικισμό Κιόνι. χρόνος για
μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή από το λιμάνι
του Πισαετού για Κεφαλονιά.
5η μέρα: Λειβαθού - Καταβόθρες - Κυλλήνη
- Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο
Ακολουθεί μια όμορφη διαδρομή στην
περιοχή της Λειβαθούς. Διασχίζουμε τα
γραφικά χωριά Κουρκουμελάτα & Καλιγάτα
και συνεχίζουμε για το γύρο της Λάσσης. Θα
δούμε τις πανέμορφες παραλίες του Πλατύ
και Μακρύ Γιαλού και ολοκληρώνοντας την
περιήγηση μας στο νότιο τμήμα του νησιού
θα επισκεφθούμε το μοναδικό γεωλογικό
φαινόμενο Καταβόθρες. Αποχαιρετάμε την
Κεφαλονιά και αναχωρούμε για Αθήνα από το
λιμάνι του Πόρου.

APOLLON PALACE HOTEL KEFALONIA

Ένα φιλόξενο οικογενειακό και πεντακάθαρο ξενοδοχείο στα Μεταξάτα, δίπλα στα
Κουρκουμελάτα, με εντυπωσιακούς κήπους, πολύχρωμες βουκαμβίλιες, και παραδοσιακά
σπίτια. Φιλική εξυπηρέτηση, άνετοι κοινόχρηστοι χώροι & πισίνα με υδρομασάζ, Τα δωμάτια
διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, μπαλκόνι, ψυγείο, τηλεόραση, σεσουάρ για τα μαλλιά.
Τιμή κατ’άτομο με πρωϊνό, με πούλμαν, 5μέρες
Αναχωρήσεις
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. ως 10 ετ.
Μονόκλινο

29/6, 6/7, 13/7,
20/7, 31/8, 4/9
265
222
180
330

27/7, 3/8, 9/8,
14/8, 19/8, 24/8
288
230
190
362

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια από το λιμάνι της Κυλλήνης προς Κεφαλλονιά, με επιστροφή • Διαμονή στο ξενοδοχείο
APOLLON PALACE 2* sup στα Μεταξάτα • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Κεφαλλονίτης αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων. Η εκδρομή στην Ιθάκη 35€ το
άτομο/ παιδικό 25€

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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Καλαρρύτες

NEO! Μοναδικό!

Περιορισμένος αριθμός θέσεων

Κολικόντασι Αλβανίας

Αγίου
Κοσμά του Αιτωλού

στα πέτρινα στολίδια των Για την Εορτή του

Τζουμέρκων

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη
ομορφιά της τζουμερκιώτικης προίκας!
Πράμαντα - Καταρράκτης - Συρράκο - Ι.Μ.Κηπίνας - Καλαρρύτες - Άγναντα - Μελισσουργοί

Ελάτε να γνωρίσουμε και να περιηγηθούμε στις ομορφιές των Τζουμέρκων, με την
κορυφή των αισθήσεων να αρχίζει από το ελατόδασος του οικισμού Τσόπελα στο υπέροχο
Anavasis Mountain Resort 4* στα Πράμαντα!
1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, µέσω της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, για τα Τζουµέρκα.
Επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι και ανάβαση µέσω Πλάκας και Αγνάντων µέχρι τον οικισµό Τσόπελα
στα Πράµαντα Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο πολυτελών προδιαγραφών ξενοδοχείο ANAVASIS
MOUNTAIN RESORT 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί Αγ.Παρασκευή
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα και αρχίζουµε τις επισκέψεις µας από το κεφαλοχώρι των Αγνάντων
όπου θα δούμε τη νεροτριβή με τα μαντάνεια στον νερόμυλο. Θα θαυµάσουμε τους επιβλητικούς
δίδυµους καταρράκτες στο πανέµορφο οµώνυµο χωριό και χρόνος για προσκύνημα στη Μονή της
Αγίας Αικατερίνη (του 1827 μΧ, με τη θαυματουργή εικόνα για τις ανύπαντρες κοπέλες). Συνεχίζουμε
για επίσκεψη στο καταπληκτικό σπήλαιο της Ανεµότρυπας (έξοδα ατοµικά). Ανάπαυλα για γεύµα στα
Πράµαντα και αργότερα επίσκεψη στην αετοφωλιά των Τζουµέρκων, τους γραφικούς Μελισσουργούς,
για καφεδάκι, περίπατο, τοπικό τσίπουρο. Αργότερα προσκύνηµα στο θρυλικό µοναστήρι της Αγίας
Παρασκευής, τον χώρο προετοιµασίας για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα. Η µέρα µας αρχίζει µε προσκύνηµα στο πιο εντυπωσιακό µοναστήρι
της Ηπείρου, αυτό της Παναγίας της Κηπίνας (1212 µΧ). Συνεχίζουµε για τους Καλαρρύτες, χωριό
απερίγραπτης ομορφιάς και τόπο καταγωγής του ιδιοκτήτη του διάσηµου οίκου BVLGARI. Θα δούµε
τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το ιδιωτικό λαογραφικό µουσείο Γκολφινοπούλου
καθώς και το µουσείο αργυροχρυσοχοΐας. Επόμενη επίσκεψη μας θα είναι το Συρράκο µε την
καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα οµορφότερα χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί εφικτό θα δούµε
το λαογραφικό µουσείο στο πατρικό του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη. Χρόνος για γεύµα και περίπατο.
Επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου µας. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευµα µε τοπικά προϊόντα και αναχωρούµε από τα Πράµαντα για επίσκεψη στο χωριό Ελληνικό
το οποίο κοσµείται µε έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη στο µουσείο
µε τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα ατοµικά) και συνεχίζουµε για το Μέτσοβο. Χρόνος για καφεδάκι και
επιστρέφουµε στην Αθήνα µέσω Καλαµπάκας. Άφιξη το βράδυ.
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
4 μέρες με πούλμαν

ANAVASIS MOUNTAIN RESORT

Αναχ: 27 Ιουνίου & 30 Αυγούστου
Δίκλινο

259

Δίκλινο Suite

315

3ο άτομο

199

Μονόκλινο

325

Ότι αισθάνεται ο ορθόδοξος Ρωμιός όταν ατενίζει το κατ' εξοχήν μνημείο του Γένους, την Άγια
Σοφιά, το ίδιο νιώθει επισκεπτόμενος το προσφάτως ανακαινισθέν καθολικό της Ιεράς Μονής
του Μεγάλου Διδάχου και Φωτιστού του υπόδουλου Γένους, ΠατροΚοσμά του Αιτωλού στο
Κολικόντασι της Μεγάλης Μουζακιάς στην Αλβανία.
1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30, μέσω Δομοκού - Καλαμπάκας και με ενδιάμεσες στάσεις για
επίσκεψη στο γραφικό Μέτσοβο. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Συνεχίζουμε για Γιάννενα. Τακτοποίηση
στο υπερπολυτελές EPIRUS PALACE 5* Deluxe. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γιάννενα - Βουλιαράτες - Αργυρόκαστρο - Τεπελένι - Φιέρι
Μπουφέ πρόγευμα και διέλευση των συνόρων Κακαβιάς (διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου
απαραίτητα). Πρώτη μας επίσκεψη, το ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο σους Βουλιαράτες, όπου
θα ακούσουμε την ιστορία από τον φύλακα, κο Γεώργιο Μπάκο. Συνεχίζουμε μέσω της κοιλάδας
της Δρόπολης όπου όλα τα χωριά ανήκουν στην Ελληνική Μειονότητα, προς τη Δερβιτσάνη και το
Αργυρόκαστρο (Unesco 2005). Επίσκεψη στο κάστρο με τον Πύργο του Ρολογιού και το αεροσκάφος
τύπου Lockheed T33, αλλά και στο σπίτι-μουσείο του Ενβερ Χότζα. Περίπατος στην κεντρική πλατεία
και το Παλιό Παζάρι με τα καλντερίμια. Συνεχίζουμε για Τεπελένι όπου θα δούμε το άγαλμα του Αλή
Πασά και θα καταλήξουμε στο Φιέρι όπου εγκατάσταση στο κεντρικό FIERI HOTEL 4*. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Λιτάνευση Αγίου Κοσμά - Μονή Θεοτόκου Αρδενίτσας - Απολλωνία - Μπεράτι
Πρόγευμα και αναχώρηση νωρίς για να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία και τη λιτάνευση της
σεπτής εικόνος και των λειψάνων του Αγίου, και να προσκυνήσουμε στον τάφο του. Ακολουθεί ακόμα
ένα προσκύνημα στην ιστορική μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Αρδενίτσας (13ου αι). Επόμενη επίσκεψη
μας η αρχαία Απολλωνία η Ιλλυρική, αποικία των Κορινθίων 6ος πΧ αι. που αναπτύχθηκε ακόμα
περισσότερο κατά τους Ρωμαϊκούς χρόνους και διατηρούσε την ακμή της και κατά τους Βυζαντινούς
χρόνους. Συνεχίζουμε για την “πόλη - μουσείο” Βεράτιο /Unesco 2008, γνωστή για την ομορφιά και την
αρχιτεκτονική της. Θα επισκεφθούμε το κάστρο του 13ου αι με τον ναό της Θεοτόκου που λειτουργεί
πλέον ως βυζαντινό μουσείο και περιήγηση στην παλιά πόλη με τα πανέμορφα σοκάκια τις πολλές
ορθόδοξες βυζαντινές εκκλησίες όπως Παναγία Βλαχέρνα, Αγ.Νικόλαος, Αγία Τριάδα, κ.α. Επιστροφή
και δείπνο.
4η μέρα: Δυρράχιο - Τίρανα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Δυρράχιο για να γνωρίσουμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Παύλου, την
Ρωμαϊκή αγορά και το Αμφιθέατρο της Επιδάμνου. Εάν ο καιρός το επιτρέπει, χρόνος για μία σύντομη
βουτιά και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα Τίρανα όπου θα επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό της
Αναστάσεως του Κυρίου. Κατά την περιήγηση μας θα δούμε τις πλατείες Σκεντέρμπεη, Μητέρας Τερέζας,
το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, την Όπερα, τον πύργο του ρολογιού του 1830, διάφορα κυβερνητικά κτίρια,
την πρωθυπουργική κατοικία, την Ακαδημία Καλών Τεχνών, τα Πανεπιστήμια. Επιστροφή και δείπνο.
5η μέρα: Φιέρι - Ρίο- Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση. Διέλευση των συνόρων. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
μέσω Αντιρρίου - Ρίου.
Τιµή κατ’άτοµο µε Πούλµαν µε ηµιδιατροφή
Αναχ: 22 - 26 Αυγούστου - 5 µέρες

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν • Διαµονή στο
πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4* στα Πράµαντα Ιωαννίνων • Πρωινό
µε τοπικά προϊόντα και δείπνο σερβιριστό καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
8

Φιέρι - Απολλωνία - Μπεράτι - Δυρράχιο - Τίρανα - Αργυρόκαστρο - Βουλιαράτες

Δίκλινο

299

3ο άτομο

264

Μονόκλινο

399

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιματιζόμενο πούλµαν • Μία διανυκτέρευση
στο EPIRUS PALACE 5* στα Γιάννενα και τρείς στο κεντρικό FIERI HOTEL 4* στο Φιέρι Αλβανίας •
Πρόγευμα μπουφέ και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (Ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και χώρους επισκέψεων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Κουκουναριές

Περιορισμένος αριθμός δωματίων

το Δώρο μας!

Τα ποτά στη διάρκεια των δείπνων (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά)

Πήλιο - Τρίκερι
& κρουαζιέρα στην Σκιάθο!

Καλοκαιρινό

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: 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.
3η 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.

4η μέρα: Μπάνιο στον Μυλοπόταμο - Τσαγκαράδα
- Νταμούχαρη
Μετά το πλούσιο πρωινό µας θα επισκεφθούμε
ένα από τα πιο γνωστά θέρετρα του Πηλίου, τον
Μυλοπόταμο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο
για µπάνιο. Το μεσημέρι θα ανηφορίσουμε στην
Τσαγκαράδα, για να θαυμάσουμε εξωτερικά το κτίριο
της Νανοπούλειου Σχολής και να φωτογραφηθούμε
στον χιλιόχρονο πλάτανο! Χρόνος για γεύμα µε
αυθεντική πηλιορείτικη κουζίνα. Οι επισκέψεις της
ημέρας μας θα κλείσουν με περίπατο και χρόνο για
καφέ στο ιστορικό χωριό της Νταμούχαρης, γνωστό
πλέον και από τα γυρίσματα του Χολιγουντιανού
μιούζικαλ Mamma Mia (2007). Σύμφωνα με το
σενάριο, η Νταμούχαρη είναι το λιμάνι του νησιού
όπου υποτίθεται ότι λαμβάνει χώρα η ιστορία. Είναι
το μέρος που η Meryl Streep υποδέχεται τις δύο
παλιές και αγαπημένες φίλες της, που έρχονται για
το γάμο της κόρης της. Επιπλέον, το χωριό αποτελεί
το κύριο σκηνικό της χορογραφίας του τραγουδιού
“Ντάνσινγκ Κουίν” (Dancing Queen). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας. Το βράδυ, δείπνο.
5η 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.
Σημείωση: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να
αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα
αναγραφόμενα.

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή, με πούλμαν
Αναχ: 11 Ιουλίου & 30 Αυγούστου
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο /4ο άτομο ως 6 ετ
3ο / 4ο άτομο 7 ως 12 ετ
Μονόκλινο

5 μέρες
315
297
115
255
432

LAGOU RAXI

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
ΛΑΓΟΥ ΡΑΧΗ 3* στoν Λαύκο του Νότιου Πηλίου • Πρόγευμα και δείπνο σερβιριστό 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.

Πάρος, Αντίπαρος
& Κουφονήσι!

Ανακαλύπτοντας ξανά τα κατάλευκα νησιά
1η μέρα: Πειραιάς - Πάρος - Παροικιά - Νάουσα
Πρωινή αναχώρηση από Πειραιά με Golden Star Ferries για Πάρο. Άφιξη στην Παροικιά και
περίπατος προς το ενετικό κάστρο και στην εκκλησία των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στην
παλιά πόλη. Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια φθάνουμε στην Παναγία την Εκατονταπυλιανή,
μοναδικής αξίας μνημείο για την Βυζαντινή τέχνη στις Κυκλάδες. 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 η ολοήμερη εκδρομή μας ξεκινάει με την επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγ.
Αρσενίου (ένα από τα ιστορικότερα της Πάρου) όπου φυλάσσονται τα λείψανα του Αγίου και θα
συνεχίσουμε για την κοιλάδα με τις Πεταλούδες, τον πανέμορφο βιότοπο της ποικιλίας Tiger moth
με τα πορτοκαλοκόκκινα χρώματα. Επόμενος σταθμός μας η Αλυκή και το μουσείο “Σκορπιός”,
έργο του ντόπιου ναυτικού Μπενέτου Σκιαδά. Θα θαυμάσουμε τη συλλογή από εντυπωσιακές
μακέτες πλοίων και στον κήπο του τις μινιατούρες από τα πιο γνωστά μνημεία των Κυκλάδων.
Συνεχίζουμε για τον Δρυό και το παραλιακό Πίσω Λιβάδι, όπου χρόνος για κολύμπι και 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, εκεί όπου ο χρόνος δείχνει να έχει καθυστερήσει τόσο ώστε η φυσική ομορφιά και η
παραδοσιακή γοητεία του να έχουν παραμείνει σχεδόν αναλλοίωτα. Το απόγευμα μεταφορά στο
λιμάνι της Παροικιάς για την επιστροφή μας στον Πειραιά.
Σημείωση: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να τροποποιηθεί χωρίς όμως να παραληφθεί
οτιδήποτε από τα περιγραφόμενα.
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
& απεριόριστα ποτά στα δείπνα
Αναχ: 31 Αυγ. 5 & 12 Σεπ.,
31/8
5/9
4 μέρες με πλοίο
Δίκλινο βουνό κεντρικό
269
245
Δίκλινο πισίνα/πλάγια θάλασσα
279
259
Δίκλινο θάλασσα κεντρικό
289
270
3ο άτομο
228
215
3ο άτομο ως 12 ετών
110
110
4ο άτομο ως 12 ετών
190
176
Μονόκλινο βουνό κεντρικό
360
320
Μονόκλινο πισίνα/πλάγια θάλ.
385
342

PORTO PAROS

12/9
219
230
239
200
110
160
310
330

Με το ταχύπλοο Superspeed της
Golden Star Feries
Πειραιάς-Πάρος 07.00 - 10.15
Πάρος-Πειραιάς 20.30 - 23.40

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιά-Πάρο-Πειραιά οικονομικής θέσης μετο ταχύπλοο
Superspeed της Golden Star Feries• Τα εισιτήρια του πλοίου για την εκδρομή στην Αντίπαρο από/προς
Πούντα • Μεταφορές, εκδρομές με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν ως πρόγραμμα • Διαμονή στο PORTO
PAROS 4* στις Κολυμπήθρες Νάουσας • 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.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΦούρνοΙ Κορσεών

Ελαφόνησος

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

Με συμμετοχή σε Ικαριώτικο Πανηγύρι!

Ικαρία το νησί της ευζωίας!
Τα πανηγύρια που θα συμμετέχουμε φέτος ανά αναχώρηση:
14 Ιουλίου: Αγ.Μαρίνας (17/7) - 24 Αυγούστου: Αγ.Φανουρίου (27/8) - 14 Σεπτεμβρίου: Αγ.Σοφίας (17/9)
1η μέρα: Αθήνα (πτήση) - Ικαρία - Θέρμα - Αγ.Κήρυκος - Αρμενιστής
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Ικαρία. Οι επισκέψεις µας αρχίζουν από τα Θέρµα, τη βασική λουτρόπολη της Ικαρίας µε τις
κυριότερες ιαµατικές πηγές του νησιού. Θα επισκεφθούµε το Σπήλαιο που βρίσκεται πάνω στην παραλία του οικισµού (να έχετε εύκαιρα, το
µαγιό σας και πετσέτα). 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 ξενοδοχείο της επιλογής σας. Το βράδυ, µετάβαση στο κοντινό
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: Προαιρετική εκδροµή σους Φούρνους Κορσεών
Πρόγευµα µπουφέ και ηµέρα ελεύθερη για να απολαύσετε τις κοντινές παραλίες. Για όσους επιθυµούν, προαιρετική εκδροµή µε πούλµαν µέχρι
τον Άγιο Κήρυκο και από εκεί µε καραβάκι (καιρού επιτρέποντος) για τη Θύµαινα και τους Φούρνους. Χρόνος για περίπατο και περιπλάνηση στα
πανέµορφα σοκάκια. Γευθείτε φρέσκο ψάρι και παραδοσιακά εδέσµατα. Νωρίς το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο
σε τοπικό εστιατόριο.
4η 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 συμμετέχουμε σε ένα από τα ψηφισμένα Ικαριώτικα πανηγύρια!!!)
5η 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 ανάλογα µε την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε από τα
αναγραφόμενα.
Πτήσεις με SKY EXPRESS:
Αθήνα - Ικαρία
Ικαρία - Αθήνα

14:20 - 15:15
15:35 - 16:30

Αναχ: 14 Ιουλ., 24 Αυγ. & 14 Σεπ.
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή, 5 μέρες αεροπορικώς
14 - 18 Ιουλίου
24 - 28 Αυγούστου
14 - 18 Σεπτεμβρίου
CAVOS BAY
EROFILI
CAVOS BAY
KARRA’S STAR
CAVOS BAY
KARRA’S STAR
Δίκλινο θέα χωριό
399
-429
-369
-Δίκλινο θέα θάλασσα
425
465
455
439
395
362
Δίκλινο ανακαιν. θέα θάλ
640
-695
-560
-3ο άτομο *
370
-370
357
370
315
Μονόκλινο θέα χωριό
485
-550
-436
-Μονόκλινο θέα θάλασσα
520
668
595
575
470
427
Φόροι αεροδρομίων € 56 κατ'άτομο.
*Στο Cavos Bay, τρίκλινα γίνονται μόνο τα δωμάτια με θέα θάλασσα.

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ικαρία-Αθήνα οικονοµικής θέσης µε την SKY EXPRESS µε δικαίωµα ανά επιβάτη µίας αποσκευής
µέχρι 20 κιλά και µίας χειραποσκευής µέχρι 6 κιλά • Διαµονή στο ξενοδοχείο EROFILI BEACH 3* sup στον Αρµενιστή ή στο CAVOS BAY 3* στον
Αρµενιστή ή στο KARRA’S STAR 3* sup στο Αυλάκι • 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.
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Μονεμβασιά - Κύθηρα

Ελαφόνησος

1η μέρα: Αθήνα - Ναύπλιο - Νεάπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Πρώτος μας σταθμός το Ναύπλιο. Η πόλη με τα ισχυρά
βενετσιάνικα φρούρια και την αρχοντική της παράδοση, υπήρξε επί μακρόν η καρδιά
του Ελληνισμού. Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια για να θαυμάσουμε το ναό
του Αγίου Σπυρίδωνα, την Πλατεία Συντάγματος, την πρώτη Βουλή της Ελλάδας, την
Πλατεία Φιλελλήνων με το αφιερωμένο μνημείο στους Γάλλους Φιλέλληνες που
έπεσαν κατά την Ελληνική επανάσταση και το ρολόι της πόλης. Χρόνος για γεύμα
και συνεχίζουμε για το νοτιότερο άκρο της Λακωνίας τη Νεάπολη. Τακτοποίηση και
διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Νεάπολη - Ελαφόνησος
Μετά το πρωινό εκδρομή με καραβάκι στην Ελαφόνησο με τις φημισμένες παραλίες
και τις αμμουδιές με την εξωτική ομορφιά. Ανάμεσα τους ξεχωρίζει η παραλία του
Σίμου (το δίδυμο Φράγκος - Σαρακίνικο) στην νότια πλευρά του νησιού. Χρόνος για
μπάνιο και γεύμα στις γραφικές ψαροταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.
3η μέρα: Νεάπολη - Σπήλαιο Καστανιάς - Μονεμβασιά
Μετά το πρόγευμα, ακολουθώντας μια καταπράσινη ορεινή διαδρομή θα
επισκεφτούμε το σπήλαιο Καστανιάς ένα από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας.
Πλούσιο σε πυκνότητα και ποικιλία σχημάτων, χρωμάτων και μορφών, τα οποία
χρειάστηκαν τρία εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν, το κατατάσσουν δεύτερο
στο είδος του σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Μονεμβασιά.
Φθάνοντας, μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του
βράχου της καστροπολιτείας. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την περιδιάβαση
στην Παλιά Πόλη. Αρχοντικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα, βυζαντινές εκκλησίες με
σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και της Αγ. Σοφίας, σπίτια με εξώστες στο
πέλαγος, συνθέτουν μία μοναδική εικόνα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Νεάπολη - Κύθηρα (προαιρετική εκδρομή)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το καράβι (έξοδα ατομικά) για τα πανέμορφα
Κύθηρα. Φτάνοντας στο νησί θα κατευθυνθούμε προς τη χώρα, όπου μεταξύ άλλων
θα θαυμάσουμε το ενετικό κάστρο κτίσμα του 1503. Ελεύθερος χρόνος για καφέ
στην πλατεία και στη συνέχεια αναχώρηση για τον πανέμορφο Αβλέμονα όπου
χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Νεάπολη.
5η μέρα: Νεάπολη - Μυστράς - Σπάρτη - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Μυστρά 5χλμ δυτικά από τη Σπάρτη. Κάτω
από το κάστρο, παλάτια και εκκλησίες, οχυρώσεις και πύλες, αρχοντικά και σπίτια,
δρόμοι και κρήνες, καταγράφουν την ανεπανάληπτη ιστορική διαδρομή της έδρας
του Δεσποτάτου του Μορέως. Συνεχίζουμε για την Σπάρτη όπου μετά την περιήγηση
μας στην πόλη, θα έχουμε χρόνο για καφέ ή γεύμα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο
Αναχωρήσεις
7/7, 25/8 & 1/9 21/7, 28/7 & 18/8 πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
LIMIRA MARE 3* στην παραλία
Δίκλινο
215
235
της Νεάπολης • Πρόγευμα μπουφέ
3ο άτομο
145
165
καθημερινά • Το κόστος για την
3ο άτ. παιδί έως 12 ετ.
115
125
εκδρομή στην Ελαφόνησο • Αρχηγός /
4ο άτ. σε διαμέρισμα
135
145
Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Μονόκλινο
295
315
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75
Κόστος για την προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα ετών • Φ.Π.Α.
περίπου € 35 κατ’ άτομο.
Δεν περιλαμβάνονται: Οι είσοδοι σε
Οι ανωτέρω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΕΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά μουσεία και χώρους επισκέψεων, ότι δεν
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Ιουλίου. Μετά θα αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα
προσαυξηθούν κατά 10% περίπου
ή αναφέρεται ως προαιρετικό
Τιμή κατ’άτομο με πρωϊνό , με πούλμαν, 5 μέρες

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00

Ανανεωμένο

Θέρµα

Top καλοκαιρινό πρόγραµµα!

στη ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ & τη ΘΡΑΚΗ

Συγκλονιστική ομορφιά & αρχέγονη φύση!!!

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06:30) µε ενδιάµεσες
στάσεις για την Κοµοτηνή. Άφιξη το απόγευµα και
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο ANATOLIA 3*
sup. Για όσους επιθυµούν, περίπατος πεζή. Δείπνο.
2η µέρα: Κοµοτηνή - Αλεξανδρούπολη
Σαµοθράκη Καµαριώτισσα - Χώρα
Μπουφέ πρωινό και µεταφορά στο λιµάνι της
Αλεξανδρούπολης, από όπου θα πάρουµε το πλοίο για
τη Σαµοθράκη. 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. Επόµενη στάση µας
είναι η Καµαριώτισσα. Γραφικό επίνειο, που οφείλει
την ονοµασία της στο εικόνισµα της Παναγίας από τις
Καµάρες, που φυλάσσεται στην οµώνυµη εκκλησία. Το
µεγάλο λιµάνι της Σαµοθράκης και παράλληλα κόµβος
από όπου ξεκινούν οι βασικές οδικές αρτηρίες για τις
δύο πλευρές του νησιού. H Καµαριώτισσα είναι κατά
την καλοκαιρινή περίοδο κέντρο του κοσµοπολίτικου
νησιού και αποκαλείται το µαργαριτάρι του βόρειου
Αιγαίου. Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο ΝΙΚΙ ΒEACH 3*.
Το βράδυ δείπνο σε τοπική ταβέρνα στoν Προφήτη Ηλία
µε το περίφηµο κατσικάκι Σαµοθράκης (σούβλας).

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: Βόρειες ακτές
Μπουφέ πρόγευµα και διαδρομή στις βόρειες ακτές
του νησιού μέχρι την διασταύρωση της Άνω Μεριάς,
όπου τελειώνει ο οδικός άξονας. Συνεχίζουμε για
τα Θέρμα όπου χρόνος για μπάνιο στην οργανωμένη
παραλία, ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφθούν
με πεζοπορία τη διάσημη βάθρα του “Φονιά” με τον
ομώνυμο καταρράκτη. Χρόνος για γεύμα σε τοπική
ταβέρνα (έξοδα ατομικά). Το βράδυ δείπνο σε εκλεκτή
ψαροταβέρνα στην Καμαριώτισσα.
5η µέρα: Σαµοθράκη - Αλεξανδρούπολη - Βιστωνίδα
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
Μπουφέ πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος µέχρι το
µεσηµέρι. Αναχωρούµε από το ξενοδοχείο, χρόνος για
γεύµα και επιβίβαση στο πλοίο που θα µας µεταφέρει
στην Αλεξανδρούπολη. Άφιξη κατευθυνόµαστε
για τις εκπληκτικές λιµνοθάλασσες της Ροδόπης

Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή
Αναχ: 20 Ιουλ., 17 Αυγ. , 3 Σεπ., 6 μέρες με πούλμαν
20/7

17/8 & 3/9

Δίκλινο

389

399

3ο άτομο

345

350

3ο άτομο ως 12 ετών

335

340

Μονόκλινο

465

475

ΚΑΒΑΛΑ

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. Άφιξη στην Ξάνθη και τακτοποίηση στο
σύγχρονο ξενοδοχείο Ζ PALACE 5*. Δείπνο.
6η µέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Απολαυστικό µπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για
την πανέµορφη παραθαλάσσια πόλη της Καβάλας
µε τη χαρακτηριστική µακεδονίτικη αρχιτεκτονική.
Εδώ δεσπόζουν το υδραγωγείο, το Δηµαρχείο, τα
καπνοµάγαζα, το Βήµα του Αποστόλου Παύλου,
οπωσδήποτε τα κάστρα αλλά και το Ιµαρέτ, το σπίτι του
Μοχάµεντ Αλί, ο έφιππος ανδριάντας του, καθώς και ο
µικρός Φάρος δίπλα στο ναό της Παναγίας. Χρόνος για
καφέ και ακολουθούµε τον δρόµο της επιστροφής προς
την Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.
Σημειώσεις:
Η σειρά των επισκέψεων µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα
µε την αναχώρηση, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε
από τα αναγραφόµενα. Επίσης οι διανυκτερεύσεις της
Κοµοτηνής και της Ξάνθης δύναται να πραγµατοποιηθουν
στην Αλεξανδρούπολη ή και στην Καβάλα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου
Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη-Αλεξανδρούπολη • Μία (1) διανυκτέρευση στο ANATOLIA HOTEL
3* sup στην Κομοτηνή, τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο NIKI BEACH 3* στη Σαμοθράκη και μία (1)
διανυκτέρευση στο Z PALACE HOTEL 5* στην Ξάνθη • Ημιδιατροφή καθημερινά ως ακολούθως:
Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο (σερβιριστό) στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, πρωινό στο NIKI BEACH
ένα γεύμα & δύο δείπνα σε τοπικά εστιατόρια της Σαμοθράκης • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα στο Niki Beach: € 10 το δωμάτιο τη νύχτα.
Σημείωση: Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.
ΝΙΚΙ ΒEACH 3*

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50 3*: € 1,50 4*: € 3,00 5*: € 4,00
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

KAZARMA Lake Resort & Spa

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
η ωραία κοιµωµένη
των Αγράφων

...µε διαµονή στο συγκλονιστικό
KAZARMA Lake Resort & Spa
Η λίμνη Πλαστήρα είναι μια ονειρική περιοχή, συνώνυμο της
γαλήνης & της ατελείωτης φυσικής ομορφιάς. Κάθε εποχή
έχει ένα ξεχωριστό & εντυπωσιακό τοπίο να σου προσφέρει
απλόχερα, όπως & ατελείωτες ευκαιρίες για απόλαυση και ευεξία.
Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το πολυτελές Kazarma Hotel με
πρωταγωνιστικά υλικά την πέτρα και το ξύλο.
Το Kazarma Hotel προσφέρει, άνετα και πολυτελή δωμάτια,
τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα προσεγμένη διακόσμηση,
δημιουργώντας έτσι μια φιλόξενη ατμόσφαιρα. Το εστιατόριο
με τις εκλεπτυσμένες παραδοσιακές γεύσεις, τα cafe, το bar με
θέα τη λίμνη, η χαλάρωση στην πισίνα του, σε συνδυασμό με
την 24ωρη εξυπηρέτηση, φροντίζουν να ολοκληρώσουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαμονή μας.
1η μέρα: Αθήνα - Περτούλι - Ελάτη – Kazarma
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή,
φτάνουμε στο χωριό Πύλη που ενώνει το χθες με το σήμερα. Από εκεί
στο Περτούλι, ένα χωριό μέσα στα βουνά και τα έλατα. Συνεχίζουμε για
την Ελάτη, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους ξενώνες. Άφιξη στα
Καλύβια Φυλακτής στην Λίμνη Πλαστήρα. Τακτοποίηση στο υπέροχο
KAZARMA LAKE RESORT & SPA. Χρόνος Ελεύθερος. Δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Ταυρωπού (Πλαστήρα) - Μονή Κορώνης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η περιήγηση μας στο μοναδικό τοπίο
απαράμιλλου φυσικού κάλλους της Λίμνης Πλαστήρα ξεκινά. Ο
Μεσενικόλας, η Νεράιδα, η διαδρομή μας μέχρι το Φράγμα και την Πλαζ
του Λαμπερού, με τη φύση να δείχνει μεγαλόπρεπα τη μοναδική της
ομορφιά. Η Μονή Κορώνης, επιβλητική και ογκώδης, μοιάζει με κάστρο
που επιβλέπει όλες τις κινήσεις στο θεσσαλικό κάμπο μέχρι τον Όλυμπο.
Η “Κοιμωμένη των Αγράφων” αγκαλιάζεται από κατάφυτα βουνά και
το τοπίο απογειώνει το νου του ανθρώπου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Καρδίτσα - Παυσίλυπο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χρόνος για ψυχική ανάπαυση και ρέμβη ή
βολτούλα στο χωριό. Κατάβαση στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας για
ακόμα έναν εξαίσιο περίπατο στο πάρκο Παυσίλυπο. Φωτογραφηθείτε με
τα παγώνια πίσω από το αναψυκτήριο και απολαύστε τα τοπικά εδέσματα
ολόγυρα στις ταβέρνες και τα ουζοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή κατ’άτομο με ημιδιατροφή, με πούλμαν
Αναχ: 6 Σεπτεμβρίου
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

3 μέρες
169
150
140
225

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές KAZARMA LAKE RESORT & SPA 4*
sup • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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Αίγινα

Λιχαδονήσια

Αναχώρηση: Σεπτέμβριος: 14

Σύµφωνα µε τη µυθολογία, τα Λιχαδονήσια
σχηµατίστηκαν από το σώµα του Λίχα. Η Διηάνειρα,
γυναίκα του Ηρακλή νοµίζοντας ότι την απατά, του
έστειλε µε το Λίχα ένα χιτώνα νοµίζοντας ότι θα
τον επαναφέρει. Ο Ηρακλής όµως όταν φόρεσε
το χιτώνα άρχισε να υποφέρει από φρικτούς
πόνους και εξαγριωµένος άρπαξε το Λίχα και
τον εκσφενδόνισε στη θάλασσα. Από τα µέλη
του σώµατος του σχηµατίστηκαν τα Λιχαδονήσια.
Επίσης λέγεται ότι η Μεγάλη Στρογγυλή είναι το
κεφάλι του.

Απόδραση στο μαγικό νησί της Αφαίας
και γιορτή φιστικιού!
Αναχώρηση ώρα 07.00 από Σύνταγμα, για Πειραιά. Επιβίβαση
στο φεριμπότ και μετά από σύντομο ταξίδι (07.45 - 09.00)
άφιξη στην Αίγινα, την 1η προσωρινή πρωτεύουσα της
Ελλάδας (1828-1830). Στο λιμάνι, μας καλωσορίζει το
εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου του Θαλασσινού και τα επιβλητικά
νεοκλασικά, βαμμένα με έντονα χρώματα που δίνουν αμέσως
το στίγμα του νησιού. Οι επισκέψεις μας αρχίζουν από τον
αρχαιολογικό χώρο δίπλα στο λιμάνι, στο λόφο της Κολώνας,
απομεινάρι του Ναού του Απόλλωνα Δελφινίου (έξοδα
ατομικά) και το Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα ατομικά) όπου
εκτίθενται σημαντικά ευρήματα από τις ανασκαφές στο χώρο.
Συνεχίζουμε στα βόρεια, για τα Πλακάκια, όπου βρίσκεται το
Μουσείο Χρήστου Καπράλου, καθώς και τα σπίτια του Νίκου
Καζαντζάκη, του ζωγράφου Τάκη Καλμούχου και των Γιάννη
Μόραλη και Νίκου Νικολάου. Διασχίζοντας τη Σουβάλα,
φθάνουμε στο ναό της Αφαίας. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο (έξοδα ατομικά) και μετά στη γυναικεία μονή του Αγίου
Νεκταρίου. Θα δούμε τον τάφο στην αυλή όπως και το κελί του
Αγίου, στο οποίο φυλάσσονται προσωπικά του αντικείμενα.
Προσκύνημα στον επιβλητικό Ναό, που εντυπωσιάζει με
το μέγεθος, τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Απέναντι,
ο λόφος της ερειπωμένης Παλιοχώρας, που ήταν ο κυρίως
οικισμός της Αίγινας επί 1000 χρόνια. Μετά, περνώντας μέσα
από εκτάσεις με καλλιέργειες φιστικιών (η κύρια ασχολία
του νησιού), που αυτές τις μέρες έχουν την τιμητική τους, θα
καταλήξουμε στην πόλη της Αίγινας όπου χρόνος για γεύμα,
για να περιπλανηθούμε στους δρόμους με τα νεοκλασικά
κτήρια και να θαυμάσουμε αξιοθέατα όπως τη Μητρόπολη,
την εκκλησία του Αγ. Διονυσίου (στην αυλή της οποίας είναι το
Εϋνάρδειο σχολείο), την Σχολή των Δασκάλων του περασμένου
αιώνα, όπου ορκίστηκε η πρώτη Ελληνική κυβέρνηση μετά την
Επανάσταση του 1821. Ακόμα τη βιβλιοθήκη και λίγο μετά το
Καποδιστριακό Κυβερνείο, στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν
το πρώτο Νομισματοκοπείο, τον Πύργο του Μαρκέλλου,
έναν ενετικό πύργο-παρατηρητήριο από τα τέλη του 17ου
αι. όπου σήμερα στεγάζονται το Καποδιστριακό Πνευματικό
Κέντρο του Δήμου της Αίγινας. Μόνιππες άμαξες βρίσκονται
παρατεταγμένες κοντά στο λιμάνι, έτοιμες να μας οδηγήσουν
σε μια γραφική βόλτα δίπλα στη θάλασσα. Αργά το απόγευμα
θα πάρουμε το φεριμπότ για Πειραιά και μετά επιστρέφουμε
στην Αθήνα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν • Έμπειρος συνοδός καθ’όλη
τη διάρκεια της εκδρομής • Τα εισιτήρια του πλοίου προς και από Αίγινα •
Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτομο: € 68

Εμπειρία παραδείσου στις ..
Σεϋχέλλες του Ευβοϊκού!

Αναχωρήσεις: Ιούνιος: 30
Ιούλιος: 14, 21 - Σεπτέμβριος: 8
Αναχώρηση ώρα 07.00 από Σύνταγµα για µία µοναδική
εµπειρία, το ταξίδι στα Λιχαδονήσια, τα µικρά νησάκια
µέσα στο πράσινο, τα τυρκουάζ νερά και την ξανθιά άµµο
που µοιάζουν να έχουν ξεπεταχτεί από κάποια cart postal
του Ινδικού ή της Καραϊβικής! Ο κρυµµένος αυτός µικρός
θησαυρός βρίσκεται καλά κρυµµένος στα βορειοδυτικά
της Εύβοιας, ανάµεσα στον Μαλιακό και στον Ευβοϊκό
κόλπο στην προέκταση του αρχαίου ακρωτηρίου Κήναιο
απέναντι από τα Καµένα Βούρλα. Από εκεί (Καµ.Βούρλα)
θα πάρουµε το καραβάκι για τον γύρο στα νησάκια µε
ξενάγηση και θα καταλήξουµε σε ωραία οργανωμένη
παραλία για µπάνιο και απόλαυση. Το μεσημέρι θα
μεταβούμε με το πλοιάριο για γεύμα στο ψαροχώρι
του Αγίου Γεωργίου και νωρίς το απόγευµα επιστροφή
στα Καµένα Βούρλα για να ..τιµήσουµε τους διάσημους
λουκουµάδες! Γεµάτοι από ωραίες εικόνες επιστρέφουµε
στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο του πλοιάριου για τα Λιχαδονήσια
• Ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτομο: € 49 (ελάχιστη συμμετοχή 40 άτομα)
κόστος κατ’ άτομο: € 55 (ελάχιστη συμμετοχή 30 άτομα)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΟΗΜΕΡΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Νέο

Ροδόνας & μπάνιο Μαζί μας...
και στο θέατρο της Επιδαύρου!
στον Σχίνο
... και βόλτα στο Λουτράκι

Ο Ροδόκηπος του Σχίνου βρίσκεται στο Κέντρο
Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού στον Σχίνο Λουτρακίου
και είναι γνωστός ως ο καλύτερος των Βαλκανίων με
600 και πλέον είδη τριανταφυλλιάς από όλο τον κόσμο!
Έχει σχήμα ελικοειδές ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό
πρότυπο του διάσημου ροδόκηπου της πόλης του
Μπέλφαστ. Όμως αυτό είναι μόνο η αρχή! Μέσα στο
μοναδικό αυτό περιβάλλον, έχει δημιουργηθεί ένα
καλά εναρμονισμένο μικρό “χωριό” με καλαίσθητα
αρχιτεκτονήματα και κτίρια, με νερόμυλο, περιστερώνα,
υδραγωγείο, ανεμόμυλο κ.α. αλλά και υπέροχα
εκθέματα που αναδεικνύουν στοιχεία της ιστορίας μας
από την αρχαιότητα μέχρι και τη Βυζαντινή περίοδο.
Είμαστε σίγουροι ότι θα ενθουσιαστείτε!

Αναχωρήσεις: Ιούλιος: 27
Αύγουστος: 24
Αναχώρηση ώρα 07.30 από Σύνταγµα για µία ακόμα υπέροχη
εμπειρία, την επίσκεψη στον πανέμορφο Ροδόνα στον Σχίνο
Λουτρακίου, στο Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού.
Με την άφιξη μας θα απολαύσουμε καφέ και ένα τοπικό
γλυκάκι και στη συνέχεια ο γεωπόνος θα μας ξεναγήσει στον
χώρο και θα μας μιλήσει και για αρκετά από τα εκθέματα. Στο
αποστακτήριο θα δούμε πως παρασκευάζεται το ροδόνερο
και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε
ένα μπουκαλάκι για άρωμα ή για χρήση στα γλυκά μας.
Θα συνεχίσουμε για μπάνιο στην παραλία του Σχίνου (να
έχετε μαζί μαγιό και πετσέτα για να το απολαύσετε) και
ελαφρύ γεύμα σε ταβερνάκι “πάνω στο κύμα”. Αργότερα θα
μεταβούμε στο Λουτράκι όπου χρόνος για βόλτα και καφέ.
Επιστρέφουµε στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Περιλαμβάνονται:

• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν • Το εισιτήριο
εισόδου στο Κέντρο Ελληνισμού Ιδρύματος Δαμιανού
(Ροδόνας Σχίνου) • Καφές και γλυκάκι στον Ροδόνα Σχίνου
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής •
Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο • Φ.Π.Α.

κόστος κατ’ άτομο: € 39 (ελάχιστη συμμετοχή 40 άτομα)
κόστος κατ’ άτομο: € 45 (ελάχιστη συμμετοχή 30 άτομα)

Παρόντες και φέτος στις υπέροχες παραστάσεις για τις οποίες εξασφαλίσαμε εισιτήρια.
Επιλέξαμε πούλµαν και συνοδούς κατάλληλους και για το “κλείσιµο” της βραδιάς ένα από τα καλύτερα
εστιατόρια της περιοχής για ελαφρύ δείπνο πριν την επιστροφή µας στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις:
Σαβ. 13 Ιουλίου • Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης - Αθηναϊκά Θέατρα. Το τελειότερο έργο του Σοφοκλή και κατά γενική ομολογία η πλέον
υποδειγματική αρχαία τραγωδία ξεκινά με ένα μυστήριο. Η πόλη της Θήβας πλήττεται από λοιμό και ο βασιλιάς Οιδίποδας ζητά να
εξακριβώσει τον λόγο. Ο χρησμός του Απόλλωνα παραγγέλνει ότι για να καθαρίσει η πόλη πρέπει πρώτα να τιμωρηθεί ο φόνος του
Λάιου. Ο βασιλιάς αποφασίζει να εξιχνιάσει το αίνιγμα και ξετυλίγει ένα κουβάρι φρικτών αποκαλύψεων.
Σαβ. 20 Ιουλίου • Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη
Γιάννης Καλαβριανός - ΚΘΒΕ. Αποτελεί μία από τις πέντε τραγωδίες του Ευριπίδη με θέμα από τον Τρωικό κύκλο, και μαζί με τις
Βάκχες είναι τα δύο τελευταία δράματα του. Διδάχθηκε στα Μεγάλα Διονύσια μετά τον θάνατό του, από τον Ευριπίδη τον Νεότερο
(γιό ή ανιψιό του μεγάλου τραγικού) και απέσπασε το πρώτο βραβείο.
Σαβ. 27 Ιουλίου • Ηλέκτρα / Ορέστης του Ευριπίδη
Comédie-Française - Ίβο Βαν Χόβε. Για πρώτη φορά, ο πιο παλιός θίασος εν ενεργεία στον κόσμο θα παίξει στο μοναδικό Αρχαίο
Θέατρο της Επιδαύρου. Ιδρυμένη το 1680 από τους ηθοποιούς του Μολιέρου,
η Κομεντί Φρανσαίζ είναι από τα παλαιότερα και διασημότερα θέατρα στον κόσμο.
Σαβ. 3 Αυγούστου • Νεφέλες του Αριστοφάνη
Δημήτρης Καραντζάς. Η αριστοτεχνική κωμωδία του Αριστοφάνη παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και διακωμωδεί
τη διδασκαλία του Σωκράτη και τις ιδέες των σοφιστών της εποχής.
Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, Αινείας Τσαμάτης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θεοδώρα Τζήμου κ.α.
Σαβ. 10 Αυγούστου • Προμηθέας Δεσμώτης του Αισχύλου
Σταύρος Τσακίρης - ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας. Ο Προμηθέας δεσμώτης είναι η μόνη σωζόμενη τραγωδία στην οποία κανένας από τους
χαρακτήρες δεν είναι κοινός θνητός και διαφέρει αισθητά από τις υπόλοιπες τραγωδίες του Αισχύλου.
Πρωταγωνιστούν: Kathryn Hunter, Νικήτας Τσακίρογλου, Δημήτρης Πιατάς, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Γεράσιμος Γεννατάς, Αλέξανδρος
Μπουρδούμης, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Αντιγόνη Φρυδά, Κώστας Νικούλι, Περικλής Βασιλόπουλος.
Αναχώρηση ώρα 16:30 από Σύνταγµα, µέσω Ισθµού Κορίνθου. Διερχόµεθα τα Λουτρά Ωραίας Ελένης, τον καταπράσινο Κόρφο και
φθάνουµε στην Επίδαυρο και στο Αρχαίο Θέατρο. Παρακολούθηση της παράστασης και στη συνέχεια ελαφρύ δείπνο σε επιλεγμένο
εστιατόριο στο Λυγουριό. Επιστρέφουµε στην Αθήνα.
κόστος κατ' άτομο
Ημερομηνία

Παράσταση

Άνω διάζωμα

Ζώνη Β

Ζώνη Α

VIP

Σαβ. 13 Ιουλ

Οιδίπους Τύραννος, Σοφοκλή

49

62

84

109

Σαβ. 20 Ιουλ

Ιφιγένεια εν Αυλίδι, Ευριπίδη

47

59

79

84

Σαβ. 27 Ιουλ

Ηλέκτρα / Ορέστης, Ευριπίδη

64

74

84

109/139

Σαβ. 03 Αυγ

Νεφέλες, Αριστοφάνη

52

62

84

109

Σαβ. 10 Αυγ

Προμηθέας Δεσμώτης, Αισχύλου

55

70

100

120

Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν • Εισιτήριο παράστασης στο Άνω Διάζωμα ή στην αντίστοιχη με τις τιμές ζώνη
• Ελαφρύ δείπνο (3 πιάτων με επιλογή στο κυρίως) σε εστιατόριο στο Λυγουριό • Συνοδός του γραφείου μας • Φ.Π.Α.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες
συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε
οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του
προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/
εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων
μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και
ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε
οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και το σχετικό
τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα
ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και
πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον
ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4,
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη
είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων
τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων
αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν,
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον
πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση
των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας,
όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να Περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και
είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη,
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί
την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από
αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας
παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού
που θα πρέπει να υπογράψετε Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω
τηλεφώνου, mail κτλ) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση
έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που
σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη
που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα
βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση
από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα
αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις
η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία
ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα
τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το €
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (πχ ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός
Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των
τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι
20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί
στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση αύξησης
της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί
το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού για τον
ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση
του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή του
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες
από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει
τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση,
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λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια. Επίσης,
ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές
χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα
πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο
ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος/φόρος διαμονής. Ειδικότερα για
εκδρομές στην Ελλάδα, δεν περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές μας ο φόρος διαμονής του άρθρου 53
Ν. 4389/2016,που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση:
Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόμου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο
εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου
φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την
υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους
ταξιδιώτες. Όμως, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για
λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες
καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων
(αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών
εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός,
δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και
δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια
οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν
άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι
σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να
οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των
συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες,
ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω
γευμάτων που δεν Περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από
εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών,
αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε
άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας
δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει
κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να
στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει
να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει αυτού,
στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το πρόβλημα που
επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει
να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων
ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την
παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση.
Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου
ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την
χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή
πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην
κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο
ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για
τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό
που καθορίζεται από το πρόγραμμα της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο
μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που
είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τούς επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία
άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισμό
μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι οποίες
πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα
γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή
10:00-17:00).
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών
προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους
στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδρομές, γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα περιοριστικών
αναφερομένων την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να
επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την
υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Τουριστικός
Οργανισμός μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει
ουδεμία υποχρέωση και ευθύνη. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον
ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου
τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο
και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική
του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και
η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον
ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού
οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου
ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει
κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή
του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7
ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη
προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός
συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας,
να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα
της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου
πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές
εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των
παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την

ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί
ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας
κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε
συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν
ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία
έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων
σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να
ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 - 1200 της
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με τη πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά
την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει
εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός
μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν
αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη
τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο
πούλμαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα
(9) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η
χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς
τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (πχ κινητά
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα
ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς
στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για όλα τα ταξίδια στο
εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί μετά το έτος 2006. Το διαβατήριο θα πρέπει
να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες
προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου νέες, με λατινικούς χαρακτήρες,
αστυνομικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και
προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική
διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις
οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa
είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που
ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων
χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να
απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν,
προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που
θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που
ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν
δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης
είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του
που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων
των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα
ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση
εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί
στους συνοδούς επικυρωμένη εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται
προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός
μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί
να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις
πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές
τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα
προσωπικά δεδομένα -, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνο
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά
γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα
οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει
λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή
υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη
για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα
προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως
σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο
συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του της
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και
καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία

τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης,
που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών,
προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω
των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό
πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες)
σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού
συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχημα, μόνιμη
ολική ανικανότητα από ατύχημα, μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου
ανά άτομο. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ταξιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική. Ο
Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα
ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος
ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για
το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά.
Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο,
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις,
τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν
φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA..
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση
της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων
συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την
οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους
ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο
εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%,
όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής
ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για
ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού)
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων,
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν
ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που
θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε
μονόκλινο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού ακολουθούνται οι εξής
προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα
από την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou). Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο
ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της
σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται
να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και
Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή,
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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