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Αντίο καλοκαίρι!

28η Οκτωβρίου
&
Οι καλύτερες
αποδράσεις του
Φθινοπώρου στην
Ελλάδα!

Αντίο καλοκαίρι!

Barcelo Hydra Beach
Αποχαιρετάμε και φέτος το καλοκαίρι με μία υπέροχη εκδρομή το πρώτο Σαββατοκύριακο
του Οκτωβρίου. Επιλέξαμε το διακεκριμένης ποιότητας και απέριττης πολυτέλειας Barcelo
Hydra Beach το οποίο αναδείχθηκε σε μία από τις κορυφαίες μας συνεργασίες με απόλυτα
ποσοστά ικανοποίησης των πελατών μας σε παροχές All inclusive.
1η μέρα: Αθήνα - Barcelo Hydra Beach - Ερμιόνη
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 και μέσω των Λουτρών της Ωραίας Ελένης.
Άφιξη και εγκατάσταση στο υπερπολυτελές συγκρότημα BARCELO HYDRA BEACH
5* Deluxe. Γεύμα από μπουφέ με Show Cooking και απεριόριστα ποτά (κρασί,
μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά). Το απόγευμα κοντινή βόλτα στην γειτονική “νησιωτική”
Ερμιόνη. Το βράδυ μπουφέ δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Γαλατάς - Πόρος - Spa
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για τον Γαλατά, απ’ όπου θα
επιβιβαστούμε σε καραβάκι για το λιμάνι της Πλάκας στον Πόρο. Ελεύθερος χρόνος
για καφεδάκι και γνωριμία με το νησί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γεύμα από
μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα απολαύστε τις all inclusive παροχές, τις
πληθωρικές ανέσεις του συγκροτήματος, την υπέροχη παραλία, τις πισίνες αλλά και
τον χώρο του Spa (ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, χαμάμ, γυμναστηρίου). Το
βράδυ μπουφέ δείπνο με Show Cooking και απεριόριστα ποτά.
3η μέρα: Barcelo - Πόρτο Χέλι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος στις ανέσεις του Barcelo.
Αργότερα, αναχωρούμε με κατεύθυνση προς Κρανίδι και προορισμό το γραφικό
Πόρτο Χέλι όπου χρόνος για γεύμα στις γραφικές ψαροταβέρνες. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα.

Αναχ.: 4 Οκτ., 3 μέρες
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν
με all inclusive

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

BARCELO HYDRA BEACH 5*
3 μέρες
3 μέρες/2 νύχτες
Δίκλινο θέα κήπο
159
98
3ο άτομο
140
75
3ο άτομο ως 12 ετών
75
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
125
50
Μονόκλινο θέα κήπο
205
145
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (πλευρική) € 8,00 το άτομο τη νύχτα.

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο
BARCELO HYDRA BEACH 5* Deluxe στο Πλέπι Ερμιονίδος • Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ
καθημερινά (αρχίζοντας με γεύμα και τελειώνοντας με πρωϊνό), απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των φαγητών,
όλα self service (βαρελίσιο κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά από post mix), καφέ, σνακς,
ποτά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας (All Inclusive) • Τα εισιτήρια πλοιάριου για τον Πόρο • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Χαλκίδα - Κάστρο Καράμπαμπα - Όσιος Δαβίδ - Καταρράκτες Δρυμώνα - Λίμνη
Αγ.Ιωάννης Ρώσσος - Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο Ερέτριας - Οινοποιείο Λύκος

28η Οκτωβρίου στο νέο αγαπημένο σας

AMARONDA RESORT & spa eretria 4*

Το ξενοδοχείο Amaronda Resort & Spa είναι χτισμένο σ’ ένα από τα δημοφιλέστερα σημεία της Εύβοιας, στην Ερέτρια, στις όχθες του κόλπου Μαλακώντα, έναν
διαχρονικά αγαπημένο παραθαλάσσιο προορισμό, ιδανικό να σας χαρίσει τις πιο ξεκούραστες διακοπές που μπορείτε να φανταστείτε. Η Εύβοια είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και μπορεί να καυχιέται για την πολυποίκιλη φυσική ομορφιά της, που θα γοητεύσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Το
βόρειο τμήμα του νησιού είναι καταπράσινο, με ολάνθιστα τοπία και κάποιες κρυφές οάσεις, όπως καταρράκτες, ενώ το νότιο μέρος είναι κυρίως γνωστό για τις
εκπληκτικές παραλίες του. Η Ερέτρια βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νησιού, στη μέση ακριβώς των δυο αυτών κομματιών γης, προσφέροντας στον επισκέπτη
το καλύτερο μέρος από το καθένα.
1η μέρα: Αθήνα - Χαλκίδα - Amaronda
Αναχώρηση από Αθήνα στις 09:00 για την όμορφη
Χαλκίδα. Στην πεζή περιήγηση μας θα δούμε τον Ιερό Ναό
της Αγίας Παρασκευής, πολιούχου της Χαλκίδος, που
χρονολογείται στον 5ο αι μ.Χ. κτισμένος πιθανόν πάνω
στα ερείπια αρχαίου ναού. Απέναντι ακριβώς σώζεται
η Οικία του Ενετού Βαΐλου, του Διοικητή δηλαδή της
Χαλκίδας κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Σε απόσταση
λίγων μέτρων θα δούμε και το Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ
που στις μέρες μας λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος.
Στη συνέχεια, στην παλιά γέφυρα, θα επισκεφθούμε
το Κέντρο Ενημέρωσης για τον πορθμό του Ευρίπου
και θα καταλήξουμε στο Κάστρο του Καράμπαμπα
για να θαυμάσουμε τον χώρο και τη θέα από ψηλά.
Χρόνος για καφέ, γεύμα (έξοδα ατομικά) και αργότερα
κατευθυνόμαστε προς την Ερέτρια για το ολοκαίνουργιο
(2018) AMARONDA RESORT & SPA 4*. Τακτοποίηση
στα δωμάτια και υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για να
χαρείτε τις εγκαταστάσεις του. Το βράδυ δείπνο μπουφέ

Αναχ: 26 Οκτωβρίου,
3 μέρες

με απεριόριστα ποτά. Ακολουθεί διασκέδαση με πλούσιο
ρεπερτόριο από την ερμηνεύτρια του ξενοδοχείου στο
piano bar!
2η μέρα: Όσιος Δαβίδ - Καταρράκτες Δρυμώνα - Λίμνη Αγ.Ιωάννης Ρώσσος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την
βόρεια Εύβοια. Στις πλαγιές του βουνού Καβαλάρης,
θα προσκυνήσουμε στην θαυματουργή Ι.Μ. του Οσίου
Δαβίδ (16ου αι) και θα συνεχίσουμε για τους περίφημους
καταρράκτες του Δρυμώνα που συνθέτουν μια τοποθεσία
ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Ο ποταμός Σηπιάς
δημιουργεί ένα μαγευτικό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό
του στους ονειρεμένους καταρράκτες. Το νερό πέφτει με
ορμή από ύψος 15 μέτρων σε μια κρυστάλλινη λίμνη
κυκλωμένη από βράχια και δάσος από δρυς, έλατα και
μαύρα πεύκα. Το μεσημέρι θα μας βρει στην πανέμορφη
παραθαλάσσια κωμόπολη της Λίμνης, όπου χρόνος για
γεύμα (έξοδα ατομικά). Αργότερα θα ολοκληρώσουμε τις

επισκέψεις μας στο Προκόπι στον Ιερό Ναό του Αγίου
Ιωάννη του Ρώσσου. Επιστροφή και δείπνο μπουφέ με
απεριόριστα ποτά. Ακολουθεί διασκέδαση με πλούσιο
ρεπερτόριο από την ερμηνεύτρια του ξενοδοχείου στο
piano bar!
3η μέρα: Αρχαιολογικός χώρος & Μουσείο Ερέτριας Παρέλαση - Οινοποιείο Λύκος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πρωϊνή επίσκεψη
στον Αρχαιολογικό Χώρο με την Οικία των ψηφιδωτών
και το Μουσείο της Ερέτριας (είσοδος δωρεάν λόγω
της ημέρας). Θα παρακολουθήσουμε τις επετειακές
εκδηλώσεις για την Εθνική μας Εορτή. Χρόνος για γεύμα
στα παραθαλάσσια ταβερνάκια (έξοδα ατομικά) και στη
συνέχεια επίσκεψη στην πολυβραβευμένη παραδοσιακή
οικογενειακή οινοποιεία Λύκος. Θα ενημερωθούμε
για την παραγωγική διαδικασία και θα δοκιμάσουμε
κάποια φετινά κρασιά. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με τις
ωραιότερες αναμνήσεις.

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
μεταφορές/εκδρομές) με Ημιδιατροφή και ποτά
στη διάρκεια των δείπνων καθημερινά.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με
Ημιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια
Δίκλινο ΚΚ GV
των δείπνων καθημερινά.

3 μέρες/2 νύχτα

4 μέρες/3 νύχτες

119
129
129
-30%
Δωρεάν
-50%
179
189

159
Δίκλινο ΚΚ SV
174
3 μέρες
AMARONDA RESORT & SPA 4*
Δίκλινο Bglw GV
174
Δίκλινο ΚΚ SSV
149
3ο άτομο
-30%
3ο άτομο
130
Δωρεάν
3ο άτομο ως 12 ετών*
75
3ο άτομο ως 12 ετών*
-50%
4ο άτομο ως 12 ετών **
115
4ο άτομο ως 12 ετών **
249
Μονόκλινο GV
Μονόκλινο ΚΚ SSV
215
Μονόκλινο SV
259
GV: θέα κήπος - SSV: πλευρική θέα θάλασσα - SV: θέα θάλασσα
* 3ο άτομο ενήλικο μόνο σε Bungalow. Υπό προϋποθέσεις στο κεντρικό κτήριο.
** 4ο άτομο ως 12 ετών μόνο σε δωμάτια με κουκέτα (στο κεντρικό κτήριο) ή σε καναπέ (στα bungalows).

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

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

28η Οκτωβρίου στο Amaronda
• Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο ανά διανυκτέρευση) από πλούσια μπουφέ.
• Απεριόριστη κατανάλωση ποτών κατά τη διάρκεια των δείπνων (μπύρα ντραφ,
βαρελίσιο κρασί (λευκό, ροζέ, κόκκινο), αναψυκτικά και νερό από post-mix.
• Δύο βραδιές διασκέδασης με πλούσιο ρεπερτόριο από την ερμηνεύτρια του ξενοδοχείου
στο piano bar, το βράδυ του Σαββάτου 26 και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου.
• Παιδική απασχόληση σε καθημερινή βάση 10:30 - 13:30 & 17:00 - 20:00 σε ειδικό χώρο
με Ελληνίδα παιδαγωγό για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών 3 ως 10 ετών.
• Χρήση των γηπέδων (τέννις, basket), bocce, παιδικής χαράς, wifi,
υπαίθριου χώρου πάρκινγκ.

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

3

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Ι.Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος

ΚΥΜΗ στο υπέροχο Kymi Palace 4*
Το Kymi Palace απέχει 1 λεπτό με τα πόδια από την παραλία,
βλέπει στο γραφικό λιμάνι της Κύμης και διαθέτει κλιματιζόμενα
δωμάτια με θέα στην θάλασσα. Απέχει μόνο 500μ. από την
παραλία και προσφέρει πισίνα υπερχείλισης με παιδικό τμήμα
και βεράντα με ξαπλώστρες. Παρέχεται Wi-Fi σε όλους τους
χώρους. Κάθε ευρύχωρο δωμάτιο στο Kymi Palace έχει πλακάκια
στο δάπεδο και καθιστικό. Όλα περιλαμβάνουν τηλεόραση
επίπεδης οθόνης και ιδιωτικό μπάνιο με ντους.
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύμη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα Νέα Στύρα στη νότια Εύβοια.
Χρόνος για καφεδάκι και μεζεδάκια στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε για την παραλία
της Κύμης όπου εγκατάσταση στο εντυπωσιακό KYMI PALACE HOTEL 4*. Το βράδυ δείπνο από
μπουφέ.
2η μέρα: Άνω Ποταμιά (Λιοτρίβι Κασομούλη & Αρχ. Συλλογή)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο παλιό λιοτρίβι του Κασομούλη (που έχει
αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως μουσειακός επισκέψιμος χώρος) όπου θα γνωρίσουμε την
παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια, επίσκεψη στην αρχαιολογική
συλλογή της Άνω Ποταμιάς, δίπλα από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιλαμβάνει τα
ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί όπου η ακρόπολη της Αρχαίας Κύμης. Θα περιηγηθούμε
στα εκπληκτικά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Ποταμιάς, από τα παλαιότερα χωριά
της περιοχής, η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα στο πέλαγος και διατηρεί στοιχεία
παραδοσιακής νησιώτικης αρχιτεκτονικής! Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Κύμη - Λαογραφικό Μουσείο Παπανικολάου, Ι.Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην Κύμη στο Λαογραφικό Μουσείο Γεώργιος
Παπανικολάου (Test Pap) που στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα
στο είδος του στη χώρα, με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600 αντικείμενα. Στους χώρους του
διοργανώνονται διαλέξεις, σεμινάρια, εικαστικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στον
κήπο του έχει κατασκευαστεί υπαίθριο θέατρο και η πλούσια συλλογή του ανανεώνεται συνεχώς.
Στη συνέχεια προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (16 αι) κτισμένη στην
αγκαλιά ενός κατάφυτου λόφου λίγο έξω από την Κύμη. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

28η Οκτωβρίου στο Kymi Palace: • Ζωντανή μουσική στις 27 Οκτωβρίου! • Καθημερινή
παιδική απασχόληση 11.00 - 13.00 και 17.00 - 19.00 με παιδαγωγό • Καθημερινή προβολή
παιδικής ταινίας (21:30) • Late Check out!

Αναχ.: 26 Οκτ. - 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
KYMI PALACE HOTEL 4*

3 μέρες

Δίκλινο
Δίκλινο Jr.Suite
Δίκλινο Exe Suite
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

175
215
245
145
80
125
220

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
3 μέρες/
2 νύχτες
105
145
175
70
Δωρεάν
50
150

4 μέρες/
3 νύχτες
149
210
252
105
Δωρεάν
70
215

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

AMALIA Nαυπλίου 4* sup
...με την αύρα της πιο ρομαντικής πόλης της Ελλάδος !!!
Ελάτε να γιορτάσουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου,
μόλις 3 χλμ. έξω από το σαγηνευτικό Ναύπλιο
1η μέρα: Αθήνα - Επίδαυρος - Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 μέσω
των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, άφιξη και
επίσκεψη στην Επίδαυρο (έξοδα ατομικά)
με τον αρχαιολογικό της χώρο, το μουσείο
και το πασίγνωστο Αρχαίο θέατρο. Δίπλα
το Λυγουριό με τις όμορφες ταβέρνες και
τα μαγαζάκια. Συνεχίζουμε για το AMALIA
HOTEL 4* Sup. Τακτοποίηση και το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ναύπλιο - Κεφαλάρι Άργους
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Αρχίζουμε
με πανοραμικές φωτογραφίες από το
Παλαμήδι και μετά θα περιπλανηθούμε
στο μοναδικό σύμπλεγμα από φράγκικα,
ενετικά και τούρκικα κτίρια του κέντρου. Η
πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Θέατρο Τριανόν, οι εκκλησίες
του Αγ. Σπυρίδωνα και του Αγ.Γεωργίου, το
Δημαρχείο και άλλες ομορφιές της πόλης μας
περιμένουν. Το απόγευμα μέσω γαλήνιας
παραθαλάσσιας διαδρομής, θα βρεθούμε
στο Κεφαλάρι Άργους. Εδώ βρίσκεται ένας
από τους ομορφότερους ναούς της χώρας
μας, αυτός της Ζωοδόχου Πηγής μέσα σε
σπηλιά στο μαγευτικό σημείο όπου σμίγουν
τα νερά του ποταμού Ερασίνου με το βαθύ
πράσινο χρώμα. Απέναντι από το Ναό,
εφ’όσον σταθεί δυνατόν, θα επισκεφθούμε

το Λαογραφικό μουσείο (έξοδα ατομικά).
Επιστροφή και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Ναύπλιο - Μετόχι Αγ.Αθανασίου Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ξεκούρασης στις
ανέσεις και τους κήπους του Amalia. Για
όσους επιθυμούν μεταφορά για έναν
ακόμα περίπατο στην πρωτεύουσα των
ρομαντικών! Αφεθείτε στην μαγεία και το
μύθο του Ναυπλίου, περιπλανηθείτε στα
στενά γύρω από την Πλατεία Συντάγματος,
φωτογραφηθείτε,
γευθείτε
παγωτά,
μελωμένους λουκουμάδες & άλλες εκπλήξεις
στα κομψά ζαχαροπλαστεία. Αναχωρούμε
για το Μετόχι του Αγίου Αθανασίου κοντά
στη Νεμέα όπου βρίσκεται η θαυματουργή
εικόνα της “Παναγίας της Αμόλυντου του
Πάθους” που προέρχεται από την περίφημη
αλλά δυστυχώς μη επισκέψιμη Παναγία του
βράχου (17ος αι). Επιστρέφουμε στην Αθήνα
με ενδιάμεση στάση.

Αναχ.: 26 Οκτ. - 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
AMALIA HOTEL 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 10 ετών
4ο άτομο ως 10 ετών *
Μονόκλινο

3 μέρες
26 Οκτ.
196
130
75
126
275

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
3 μέρες/
2 νύχτες
128
60
Δωρεάν
56
210

4 μέρες/
3 νύχτες
185
90
Δωρεάν
84
305

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

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

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

PORTO RIO HOTEL

Οδοντωτός Καλαβρύτων

PORTO RIO HOTEL

Παναγία Τρυπητή - Achaia Claus - Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας
Σπήλαιο Λιμνών - Δάσος Στροφυλιάς - Ανδραβίδα - Παναγία Πλατανιώτισσα

Καταπληκτική ΑΧΑΪΑ

& Οδοντωτός Καλαβρύτων

...στο αγαπημένο PORTO RIO HOTEL 4*

1η μέρα: Αθήνα - Παναγία Πλατανιώτισσα - Δάσος
Στροφυλιάς - Porto Rio
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για το χωριό της
Πλατανιώτισσας Αχαΐας, σε μια καταπράσινη τοποθεσία,
με άφθονα και κρύα νερά, όπου θα δούμε το εκκλησάκι
της Παναγίας της που έχει σχηματιστεί μέσα στο
κοίλωμα ενός τεράστιου πλατάνου ύψους 25 μ., ο οποίος
προήλθε από τρία πλατάνια που φύτρωσαν μαζί, και με
την πάροδο του χρόνου ενώθηκαν και δημιούργησαν
το αξιοθαύμαστο αριστούργημα της φύσης. Χρόνος
για καφέ και συνεχίζουμε με διαδρομή στο μεγαλύτερο
παραθαλάσσιο δάσος της χώρας, δίπλα στην σπάνιας
ομορφιάς και οικολογικής σημασίας λιμνοθάλασσα και
υδροβιότοπους του Κοτυχίου (Ramsar). Ενημέρωση
από τους υπεύθυνους του κέντρου πληροφόρησης.
Χρόνος για γεύμα και κατευθυνόμαστε για εγκατάσταση
στο αγαπημένο PORTO RIO HOTEL 4* στο Ρίο Πατρών.
Το βράδυ δείπνο με ποτά.
2η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την εξαίσια
διαδρομή με τον οδοντωτό από το Διακοφτό μέχρι
τα Καλάβρυτα (έξοδα ατομικά). Ένα πραγματικά
μαγευτικό ταξίδι στο Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού
με άφθονο πράσινο, πλατάνια και τρεχούμενα νερά,
πέτρινα σπιτάκια συνθέτουν μία παραμυθένια εικόνα.
Συνεχίζουμε για το ξακουστό Σπήλαιο Λιμνών (έξοδα
ατομικά). Εκτός από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους,
τις μυστηριώδεις στοές και τους παράξενους
σταλακτιτικούς σχηματισμούς, το Σπήλαιο των Λιμνών

έχει κάτι το αποκλειστικά δικό του, που δεν υπάρχει
σε άλλα γνωστά σπήλαια. Είναι οι αλλεπάλληλες
κλιμακωτές και μάλιστα σε τρεις ορόφους λίμνες του,
που το καθιστούν μοναδικό στο είδος του στον κόσμο.
Επιστρέφουμε για τα ιστορικά Καλάβρυτα, ένα από
τα πιο κοσμοπολίτικα ορεινά θέρετρα με την υπέροχη
πλατεία, τα καφέ και τις ταβέρνες. Στην κατάβαση μας
προς το ξενοδοχείο, μικρή στάση για προσκύνημα στη
Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Απόγευμαξεκούρασης και
το βράδυ δείπνο με ποτά.
3η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας - Achaia Claus
- Παναγία Τρυπητή - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη
στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην πόλη της Πάτρας
(είσοδος δωρεάν λόγω της ημέρας) που στεγάζεται
στο φουτουριστικό κτίριο του Θεοφάνη Μπομπότη.
Συνεχίζουμε για ξενάγηση στις παραδοσιακές
εγκαταστάσεις του οινοποιείου της “Achaia Clauss”. Θα
μας εντυπωσιάσουν τα πέτρινα κτίρια, τα μεγάλα δρύινα
σκαλιστά βαρέλια με μαυροδάφνη ενός και πλέον αιώνα,
η παραδοσιακή κάβα για την υποδοχή των επισκεπτών
και φυσικά το μοναδικό τοπίο με την εκπληκτική θέα!
Συνεχίζουμε για προσκύνημα στην Παναγία την Τρυπητή
στο Αίγιο. Όποιος την επισκέπτεται για πρώτη φορά
εντυπωσιάζεται από την ομορφιά του τοπίου. Σαν μια
μεγάλη ζωγραφιά κολλημένη στο βράχο με κυπαρίσσια
και πεύκα τριγύρω να της δίνουν μία ξεχωριστή και
υποβλητική μεγαλοπρέπεια. Επιστρέφουμε στην Αθήνα
το απόγευμα.

Αναχ.: 26 Οκτ., 3 μέρες Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
και απεριόριστα ποτά στα δείπνα
PORTO RIO HOTEL 4*
Δίκλινο SSV
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο SSV

3 μέρες
179
155
75
125
229

(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
και απεριόριστα ποτά στα δείπνα

3 μέρες / 2 νύχτες
105
80
Δωρεάν
40
155

4 μέρες / 3 νύχτες
149
120
Δωρεάν
60
230

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

28η Οκτωβρίου στο Porto Rio
• Διαμονή στο κεντρικό κτήριο σε δωμάτια
με θέα θάλασσα (πλευρική).
• Ημιδιατροφή (πρόγευμα μπουφέ και δείπνο μπουφέ)
καθημερινά.
• Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων
(μη εμφιαλωμένα: κρασί, μπύρα,
αναψυκτικά).
• Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους.
• Late Check out μέχρι τις 16:00

PORTO RIO Για τους μικρούς μας φίλους:
Παιδική απασχόληση (άνω των 3 ετών) σε εσωτερική
αίθουσα με Ελληνίδα παιδαγωγό στις 27 Οκτωβρίου
10:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00. Εξωτερική παιδική χαρά.

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

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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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Αρεόπολη

Αγία Θεοδώρα Βάστας

Δυρός

Μεσσηνιακή Ραψωδία
Αρχαία Μεσσήνη - Δυρός - Αρεόπολη - Πύλος - Μεθώνη - Αγία θεοδώρα Βάστας

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

Grecotel Filoxenia

Μεθώνη

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

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

3 μέρες

3 μέρες / 2 νύχτες

4 μέρες / 3 νύχτες

Δίκλινο

175

105

149

3ο άτομο

150

75

105

3ο άτομο ως 12 ετών

70

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών

125

55

80

Μονόκλινο

235

160

230

Akti Taygetos 4*

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή

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

3 μέρες

3 μέρες / 2 νύχτες

4 μέρες / 3 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος

229

149

219

Δίκλινο θέα θάλ. *

239

159

235

Δίκλινο ιδ.πισίνα

249

169

249

3ο άτομο

175

85

127

3ο άτομο ως 12 ετών

95

Δωρεάν

Δωρεάν

Μονόκλινο θέα κήπος

287

210

310

Μονόκλινο θέα θάλ. *

299

220

325

Σουίτα **

780

510

750

HORIZON BLU HOTEL 5*

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

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

HORIZON BLU

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

3 μέρες
3 μέρες / 2 νύχτες
Grecotel Filoxenia 4*
Δίκλινο Standard
195
113
Δίκλινο Superior
215
134
3ο άτομο *
140
60
3ο άτομο ως 12 ετών *
80
Δωρεάν
685
360
Family **
* Σε standard δωμάτιο - ** Συνολική χρέωση για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών.

4 μέρες / 3 νύχτες
167
199
85
Δωρεάν
530

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
υπερπολυτελές (2014) ξενοδοχείο HORIZON BLU HOTEL 5* Deluxe ή στο GRECOTEL FILOXENIA 4*
ή στο AKTI TAYGETOS 4* • Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
6

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

elite city resort

Λιμένι

elite city resort

2 8 η Ο κ τ ω β ρ ίου σ τ ο μο ν α δ ι κό

elite city resort

με SMART ALL INCLUSIVE πρόγραμμα & διασκέδαση
Αρχαία Μεσσήνη - Δυρός - Αρεόπολη - Πύλος - Μεθώνη - Αγία θεοδώρα Βάστας
1η μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Πεταλίδι - Μεθώνη - Πύλος - Καλαμάτα
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για το “θαύμα” της φύσης της Αγίας
Θεοδώρας στη Βάστα. Τα λόγια της προσευχής της Αγίας, μπροστά στα μάτια μας!
Δεκαεπτά πελώρια δέντρα ξεπηδούν από τη στέγη της ενώ από τα θεμέλια αναβλύζουν
τα νερά ενός κεφαλαριού. Κατευθυνόμαστε προς το παραθαλάσσιο Πεταλίδι. Από
απόσταση βλέπουμε την καστρόπολη της Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα του βράχου,
σχεδόν απροσπέλαστη και μέσω της γραφικής Φοινικούντας, αργότερα θα βρεθούμε
στο ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την ιστορική Πύλο. Χρόνος
για γεύμα και συνεχίζουμε για εγκατάσταση στο υπέροχο ELITE CITY RESORT 4*,
ξεκούραση και το βράδυ δείπνο με απεριόριστα ποτά.

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

2η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - Δυρός - Αρεόπολη
Μπουφέ πρόγευμα και πανοραμική διαδρομή γεμάτη μεσαιωνικούς πύργους στη
Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα και την γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι
(γενέτειρα και Πύργος των Μαυρομιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια Δυρού - Βλυχάδας
(έξοδα ατομικά). Εδώ, μην παραλείψετε την συναρπαστική βαρκάδα! Επιστρέφοντας,
χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Το βράδυ
δείπνο με απεριόριστα ποτά.
3η μέρα : Καλαμάτα - Αρχαιολογικό Μεσσηνίας - Αρχαία Μεσσήνη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και περιήγηση
στην παλιά πόλη γύρω από το κάστρο. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Μεσσηνίας (είσοδος δωρεάν) στην καρδιά του ιστορικού της κέντρου, εκεί όπου παλιά
βρισκόταν η Δημοτική Αγορά. Συνεχίζουμε για το αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας
Μεσσήνης (είσοδος δωρεάν) και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις από
τον αυτοκινητόδρομο.

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
και απεριόριστα ποτά στα δείπνα.

elite city resort
Πύλος

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

3 μέρες
3 μέρες / 2 νύχτες
4 μέρες / 3 νύχτες
26 Οκτ
Δίκλινο
129
187
195
95
138
3ο άτομο*
165
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο ως 12 ετών*
80
72
105
4ο άτ. ως 12 ετών *
145
199
288
Μονόκλινο
252
425
614
Maisonette **
687
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (κατόπιν ζήτησης): € 11 το δωμάτιο τη νύχτα
* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο. ** Η τιμή της Maisonette είναι συνολική μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
ELITE CITY RESORT 4*

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

Στις τιμές 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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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Περιορισμένος
αριθμός δωματίων

Πύλος Μεσσηνίας

στο παραμυθένιας πολυτέλειας

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

Αναχ: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
The Westin Resort 5* Dlx
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 3 ετών
3ο άτομο 4 ως 12 ετών
Μονόκλινο θάλασσα

3 μέρες
395
310
-128
636

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με πρωϊνό
+ 1 δείπνο στο σύνολο της διαμονής
3 μέρες/2 νύχτες
335
235
Δωρεάν
45
580

4 μέρες/3 νύχτες
480
330
Δωρεάν
45
840

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

Περιορισμένος
αριθμός θέσεων

Α γ έ ρ ω χη Μ ά ν η

Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φως!
Κότρωνας - Λάγια - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο
Κυπάρισσος - Άλικα - Γερολιμένας - Κοίτα - Αρεόπολη - Γύθειο
1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση
στάση για καφέ προς τη Λακωνική Μάνη. Πρώτο
μας υποδέχεται το πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο
και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του
Λακωνικού κόλπου με νεοκλασικά σπίτια που
σκαρφαλώνουν αμφιθεατρικά στην πλαγιά του
όρους “Ακούμαρο”, στενά ανηφορικά σοκάκια
με σκάλες, τον επιβλητικό φάρο και τον πύργο
Τζαννετάκη στο κατάφυτο νησάκι Κρανάη (εδώ
σύμφωνα με τη μυθολογία κατέφυγαν ο Πάρις
και η Ωραία Ελένη πριν αναχωρήσουν για την
Τροία). Μπαίνοντας στην προσηλιακή Μάνη,
μας υποδέχεται ο Κότρωνας, ο μεγαλύτερος
παραθαλάσσιος οικισμός σε μαγευτικό όρμο,
στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα
βρίσκεται κάτω από τα νερά. Μέσω διαδρομής
που αποπνέει μία απόκοσμη γοητεία, γεμάτη
καστρόσπιτα και χωριά “κρεμασμένα” στις
πλαγιές, συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από
τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης με
πολλούς πύργους και ερείπια μεγαλιθικών
κτισμάτων. Δεν είναι τυχαίο που από τους 118
παραδοσιακούς οικισμούς της Πελοποννήσου,
οι 98 βρίσκονται στη Μάνη! Νωρίς το απόγευμα,
άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές Porto
Mani Suites 4* στην Κυπάρισσο της περιοχής
Αλίκων. Δείπνο με τοπικά εδέσματα.
2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο
Μαρμάρι - Γερολιμένας.
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα και
αρχίζουμε τις επισκέψεις μας με τον οικισμό της
Κυπάρισσου, κτισμένο στη θέση της αρχαίας
Καινήπολης, που ήταν η σπουδαιότερη πόλη
του “Κοινού των Ελευθερολακώνων” και κτίστηκε
από τους Ταιναρίους. Στον οικισμό Κοίτα,
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πάμπολλα
πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση της
νοοτροπίας και της ιστορίας του τόπου. Άλλα από
αυτά κατοικήσιμα, άλλα όχι, άλλα ερειπωμένα,
χαρακτηριστικό της περιοχής. Συνεχίζουμε
για το κατ’ εξοχήν σύμβολο και πιο διάσημο
οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια.
Εδώ αποθεώθηκε η Μανιάτικη αρχιτεκτονική!
Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο θα

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

189
162
80
140
245

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

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Μονεμβασιά

Περιορισμένος
αριθμός δωματίων

η αιώνια ομορφιά της
1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη
(Μουσείο Ελιάς) - Γύθειο
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για την
βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά
(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για Σπάρτη
για επίσκεψη στο μουσείο της Ελιάς
και ελληνικού λαδιού (έξοδα ατομικά),
ένα κόσμημα της πόλης με εκθέματα και
μηχανισμούς από την αρχαιότητα μέχρι τις
ημέρες μας. Αργότερα θα περιηγηθούμε
στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο με τα
πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό
χρώμα. Εγκατάσταση στο BELLE
HELENE 3*sup στην παραλία Βαθύ σε
δωμάτια με θέα θάλασσα. Το βράδυ
δείπνο.
2η μέρα: Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο
Καστανιάς - Νεάπολη
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για το
υπέροχο χωριό των Ταλάντων όπου
θα επισκεφθούμε τον αναστηλωμένο
και μοναδικό πλήρως λειτουργικό
νερόμυλο της περιοχής. Συνεχίζουμε για
το εντυπωσιακότατο σπήλαιο (δεύτερο
στο είδος του σε όλη την Ευρώπη), της
Καστανιάς, στην ανατολική απόληξη
του Πάρνωνα, (έξοδα ατομικά). Σε μικρή
απόσταση θα δούμε και το παμπάλαιο

Λακωνίας

εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα. Επόμενος
σταθμός μας η Νεάπολη, σχεδόν στη
θέση της αρχαίας πόλης των Bοϊών που
καταποντίστηκε από σεισμό το 375 μ.Χ.
Θα απολαύσουμε τον γαλήνιο όρμο, την
κεντρική πλατεία, τον καθεδρικό ναό
της Αγ.Τριάδας, φρέσκα ψαρικά στα
ταβερνάκια και θα φωτογραφηθούμε
μπροστά από το ορειχάλκινο άγαλμα του
Βατικιώτη Θαλασσινού. Επιστροφή και το
βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μυσταγωγική Μονεμβασιά Αθήνα
Πρόγευμα
μπουφέ
και
εκδρομή
στη ρομαντική καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς. Ταξίδι στη μεσαιωνική
καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια
του σήμερα ο περίπατος - περιήγηση
στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και
τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις σαράντα
εκκλησιές, τις καμάρες, που από κάτω
τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα
καντούνια με πάμπολλα μαγαζάκια,
μικρά καφενεία κ.α. Χρόνος για γεύμα με
τοπικές σπεσιαλιτέ, βολτούλα, σουβενίρ
και μοναδικές φωτογραφίες! Επιστροφή
στην Αθήνα μέσω του αυτοκινητόδρομου
με ενδιάμεση στάση.

Kyniska Palace

στις

Καστροπολιτείες της Λακωνίας

1η μέρα: Αθήνα - Δυρός - Λιμένι Αρεόπολη - Kyniska Palace
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα μέσω
Σπάρτης για τα σπήλαια του Δυρού
ή “Βλυχάδας” (έξοδα ατομικά) όπου η
βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και
σταλαγμίτες είναι μια εμπειρία αξέχαστη.
Συνεχίζουμε για το γραφικό Λιμένι
όπου χρόνος για γεύμα και αργότερα
για την Αρεόπολη, την αετοφωλιά των
Μαυρομιχαλέων, όπου θα περιηγηθούμε
στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στο
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την
πλατεία 17ης Μαρτίου! Από εδώ ξεκίνησε
η επανάσταση του 1821!!!
Εδώ επίσης υπάρχει και ο παραδοσιακός
ξυλόφουρνος που λέγεται ότι είναι ο
παλαιότερος της Πελοποννήσου (πάνω
από 180 ετών). Χρόνος για καφέ και
κατευθυνόμαστε για το ολοκαίνουργιο
(2019) KYNISKA PALACE 5*, στο Παρόρι
του Μυστρά.
2η μέρα: Μυσταγωγική Μονεμβασιά
Πρόγευμα
μπουφέ
και
εκδρομή
στη ρομαντική καστροπολιτεία της
Μονεμβασιάς. Ταξίδι στη μεσαιωνική

καθημερινότητα της ζωής, με τα μάτια
του σήμερα ο περίπατος - περιήγηση
στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και
τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις σαράντα
εκκλησιές, τις καμάρες, που από κάτω
τους διασταυρώνονται τα λιθόστρωτα
καντούνια με πάμπολλα μαγαζάκια, μικρά
καφενεία κ.α. Απολαύστε και κρατήστε στα
μάτια σας τη στιγμή. Χρόνος για γεύμα με
τοπικές σπεσιαλιτέ, βολτούλα, σουβενίρ
και μοναδικές φωτογραφίες! Επιστροφή
και ξεκούραση. Σας προτείνουμε να
δοκιμάσετε τις περιποιήσεις του υπέροχου
Spa. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο
Ελιάς) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στη
βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά
(είσοδος δωρεάν λόγω της ημέρας).
Συνεχίζουμε για την Σπάρτη για επίσκεψη
στο μουσείο της Ελιάς και ελληνικού
λαδιού (έξοδα ατομικά), ένα κόσμημα της
πόλης με εκθέματα και μηχανισμούς από
την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας.
Επιστροφή με ενδιάμεση στάση στην
Αθήνα, μέσω του αυτοκινητόδρομου.

Μουσείο Ελιάς

Kyniska Palace

Γύθειο

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

3 μέρες
175
130
80
130
225

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με ημιδιατροφή
3 μέρες / 2 νύχτες
105
55
Δωρεάν
55
155

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

Μυστράς

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

195
135
75
75
355

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 30
θέσεων • Διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2019)
ξενοδοχείο KYNISKA PALACE 5*, στο
Παρόρι του Μυστρά • Μπουφέ πρόγευμα και
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός
/ Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 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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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Μεγαλο Πάπιγκο

Περιορισμένος
αριθμός θέσεων

Αρχοντικό Καλτεζιώτη 4*sup

Καλπάκι - Κόνιτσα - Κήποι - Μονοδένδρι - Βίκος - Μέτσοβο - Μουσείο Βρέλλη - Σπήλαιο Περάματος

ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ

Γιάννενα - Ζαγοροχώρια - Πάπιγκο

Εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία
και την ομορφιά των τοπίων... Με διαμονή στο υπέροχο
Αρχοντικό Καλτεζιώτη 4*sup
1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα - Δημητσάνα
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα για την πετρόχτιστη ιστορική Καρύταινα
με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο κάστρο του 13ου αιώνα.
Θα συνεχίσουμε για το πρότυπο κέντρο γεύσεων “Αρκαδιανή” στο χωριό
Ψάρι και μετά στη Στεμνίτσα θα δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και
εξωτερικά το λαογραφικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα και
το “ζωντανό” Μουσείο Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά). Εδώ βρίσκεται και το
σπίτι του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ και πολλά κειμήλια στη Βιβλιοθήκη
της όπως η ορειχάλκινη λάρνακα με τα οστά του Παλαιών Πατρών Γερμανού,
η σέλα του αλόγου του Παπαφλέσσα κ.α. Κατευθυνόμαστε για το υπέροχο και
πολυτελέστατο “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ” στην Κάψια. Ξεκούραση στο
ατμοσφαιρικό bar με το πιάνο και τα πολυτελή του σαλόνια. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ.
2η μέρα: Χρυσοβίτσι - (Αρκουδόρεμα - Λιμποβίσι) - Ελάτη - Βυτίνα
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά του Μαινάλου. Πρώτος
μας σταθμός το Χρυσοβίτσι. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Παναγιά του
Αρκουδορέματος, ένα εκκλησάκι που έχτισε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης και στο
Λιμποβίσι το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αργότερα στην Ελάτη θα
θαυμάσουμε τις ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου και χρόνος για
γεύμα στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα. Επιστρέφουμε στο πολυτελές “Αρχοντικό”
μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Τρίπολη - Μαντινεία - Λεβίδι - Κάψια (οινοποιείο & σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και κατευθυνόμαστε προς το “Μαντινειακό Πεδίο”, για να
δούμε τον αρχιτεκτονικά παράδοξο ναό της Αγίας Φωτεινής. Συνεχίζουμε για
το γραφικό Λεβίδι μέσα στα έλατα στις παρυφές του δάσους και μετά για το
οινοποιείο “Καλόγρη” με τις υπέροχες τοπικές αρωματικές ποικιλίες. Χρόνος
για γεύμα και ξενάγηση στα ζωντανά γλυπτά της φύσης στο κοντινό σπήλαιο
Κάψια (έξοδα ατομικά). Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Αναχ.: 26 Οκτ. & 22 Νοεμ. - 3 μέρες Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον

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

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ
ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. έως 12 ετών
4ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

3 μέρες
26 Οκτ
195
170
70
120
265

3 μέρες
22 Νοε
179
153
70
115
235

3 μέρ./2 νύχ.
26 - 28 Οκτ.
129
90
Δωρεάν
50
205

3 μέρ./2 νύχ.
22 - 24 Νοε.
115
75
Δωρεάν
45
175

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο Luxury Boutique Hotel “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ” 4* sup στην Κάψια Μαντινείας
• Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ελεύθερη χρήση wifi, της σάουνας και του γυμναστηρίου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α
10

…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

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

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

Τιμή κατ’άτομο με δικό
σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
μεταφορές/εκδρομές) με
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
ημιδιατροφή
3 μέρες 4 μέρες 3 μέρες/ 4 μέρες/
DU LAC 5*
26 Οκτ 25 Οκτ 2 νύχτες 3 νύχτες
Δίκλινο
239
325
159
235
138
205
3ο άτομο
218
295
3ο άτομο ως 5 ετών * 80
115 Δωρεάν Δωρεάν
94
140
3ο άτ. 6 έως 12 ετών
179
230
250
370
Μονόκλινο
330
460
* Παιδί ως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων του. Για να έχει
extra κρεβάτι, ισχύουν οι τιμές 3ου ατόμου 6-12 ετών.

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

Αναχ.: 25 & 26 Οκτ., 3 & 4 μέρες

HOTEL DU LAC

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Μοναδικό επετειακό
πρόγραμμα!

Καλπάκι

Αργυρόκαστρο

28η Οκτωβρίου στο πιο αγαπημένο μας πρόγραμμα

Γιάννενα - Καλπάκι - Αργυρόκαστρο
Αναπαράσταση μάχης Καλπακίου - επετειακές εκδηλώσεις στους Βουλιαράτες!

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

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 μέρες

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

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

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με ημιδιατροφή,
ποτά στη διάρκεια των δείπνων.

4 μέρες 25 - 28 Οκτ 3 μέρες / 2 νύχτες
4 μέρες / 3 νύχτες
Κράτηση Κράτηση Κράτηση Κράτηση Κράτηση Κράτηση
έως 7/10 από 8/10 έως 7/10 από 8/10 έως 7/10 από 8/10
Δίκλινο Comfort
245
259
129
142
172
189
Δίκλινο Classic
--146
159
195
214
3ο άτομο
185
192
80
90
105
115
3ο άτομο ως 12 ετών
115
115
Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτ. 3 ως 12 ετών *
--60
65
85
95
Μονόκλινο Comfort
315
335
183
202
243
267
* Μόνο σε Comfort, διαμονή σε κουκέτα
EPIRUS PALACE
5* LUX

Ειδικές παροχές Epirus Palace χωρίς χρέωση:

• Δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο της πόλης
με το van του ξενοδοχείου.
• Managers cocktail στο ανακαινισμένο εντυπωσιακό lobby.
• Τα ποτά (όλα μη εμφιαλωμένα) κατά τη διάρκεια των
δείπνων σε απεριόριστη κατανάλωση (κρασί λευκό, ροζέ,
κόκκινο, μπύρα ντραφτ, αναψυκτικά, νερό)

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

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

EPIRUS PALACE

EPIRUS PALACE

EPIRUS PALACE

11
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Περιορισμένος
αριθμός δωματίων

Καταρράκτης

Περιορισμένος
αριθμός θέσεων

Καταρράκτης Τζουμέρκα

HOTEL ΑΘΗΝΑ

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

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 Σαρακατσαναίων
- Καταρράκτες Ηλιοχωρίου (τον Όκτώβριο) - Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε
για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη
και του Καλογήρου, τους Κήπους με τα περίφημα
αρχοντικά. Αργότερα περίπατος στο κεφαλοχώρι
Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το υπαίθριο
μουσείο “Σαρακατσάνικη Στάνη” λίγο μετά το
Σκαμνέλι. Θα εντυπωσιαστούμε από τον χώρο
και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια που
αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον παλαιό
τρόπο ζωής τους. Προορισμός μας οι καταρράκτες
του Ηλιοχωρίου (μόνο τον Όκτώβριο), ένα από
τα πιο όμορφα μέρη στην Βόρεια Πίνδο με
τρεις καταρράκτες να σχηματίζουν 2 μεγάλες
καταπράσινες βάθρες, μέσα σε παρθένο
δάσος. Νιώστε τον ήχο να σας απομονώνει από
οποιοδήποτε προβληματισμό, ενώ οι αποχρώσεις
του πράσινου που εκπέμπει η λίμνη πραγματικά
ξεκουράζουν την όραση και την ψυχή. Χρόνος
για γεύμα στο αμφιθεατρικό Ηλιοχώρι και
επιστρέφοντας στάση για καφέ στο πανέμορφο
Καπέσοβο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Οξιά Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για να
δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο
του κόσμου (Guiness 1997) από την εκκλησία της
Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε πολλά παραδοσιακά
ηπειρώτικα αρχοντικά και το βιωματικό σχολείο.

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

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

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

Δίκλινο

26/9, 10/10,
7/11, 21/11
289

3ο άτομο

245

255

Μονόκλινο

385

395

ΑΘΗΝΑ 4*

12

24 - 28 Οκτ.
299

στα πέτρινα στολίδια των

Τ Ζ Ο Υ Μ ΕΡ Κ ΩΝ
Πράμαντα - Καταρράκτης - Συρράκο
Ι.Μ.Κηπίνας Καλαρρύτες - Άγναντα - Μελισσουργοί
Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη ομορφιά της τζουμερκιώτικης προίκας!
Ελάτε να γνωρίσουμε και να περιηγηθούμε στις ομορφιές των Τζουμέρκων, με την κορυφή
των αισθήσεων να αρχίζει από το ελατόδασος του οικισμού Τσόπελα στο υπέροχο (2011)
Anavasis Mountain Resort 4* στα Πράμαντα!
1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Καλαρρύτες - Συρράκο
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, μέσω Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα. Η μέρα μας
της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, για τα αρχίζει με προσκύνημα στο πιο εντυπωσιακό
Τζουμέρκα. Επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι μοναστήρι της Ηπείρου, αυτό της Παναγίας
και ανάβαση μέσω Πλάκας και Αγνάντων της Κηπίνας (1212 μΧ). Συνεχίζουμε για
μέχρι τον οικισμό Τσόπελα στα Πράμαντα τους Καλαρρύτες, χωριό απερίγραπτης
Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο πολυτελών ομορφιάς και τόπο καταγωγής του ιδιοκτήτη
προδιαγραφών (2011) ξενοδοχείο ANAVASIS του διάσημου οίκου BVLGARI. Θα δούμε τον
Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το
MOUNTAIN RESORT 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο Γκολφινοπούλου
Ανεμότρυπας Πράμαντα - Μελισσουργοί - καθώς και το μουσείο αργυροχρυσοχοΐας.
Αργότερα θα γνωρίσουμε το Συρράκο με
Αγ.Παρασκευή
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε την καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα
ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί
τις επισκέψεις μας θαυμάζοντας τους
εφικτό θα δούμε το λαογραφικό μουσείο
επιβλητικούς δίδυμους καταρράκτες στο
στο πατρικό του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη.
πανέμορφο ομώνυμο χωριό. Χρόνος για καφέ
Χρόνος για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή
και βόλτα στο κεφαλοχώρι των Αγνάντων και
στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ
στη συνέχεια επίσκεψη στο καταπληκτικό
δείπνο.
σπήλαιο της Ανεμότρυπας (έξοδα ατομικά). 4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα και Αθήνα
αργότερα επίσκεψη στην αετοφωλιά των Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και
Τζουμέρκων, τους γραφικούς Μελισσουργούς, αναχωρούμε από τα Πράμαντα για επίσκεψη
για καφεδάκι, περίπατο, τοπικό τσίπουρο. στο χωριό Ελληνικό το οποίο κοσμείται
Αργότερα προσκύνημα στο θρυλικό με έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, τον χώρο Παπαγιάννη. Επίσκεψη στο μουσείο με
προετοιμασίας για την απελευθέρωση των τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα ατομικά) και
Ιωαννίνων. Το βράδυ δείπνο.
συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Χρόνος για
καφεδάκι και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
Καλαμπάκας. Άφιξη το βράδυ.

4 μέρες

ANAVASIS MOUNTAIN 25 - 28 Οκτ
Δίκλινο
274
Δίκλινο Suite
330
3ο άτομο
215
Μονόκλινο
340

14 - 17 Νοε
259
315
199
325

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.

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

ANAVASIS MOUNTAIN RESORT
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Βουθρωτό

Διαμονή στο Moxy Patra Marina Hotel 3*Sup

Π ρ έ β ε ζ α - Ν ι κό π ο λ η &
ολοήμερη στους Αγίους Σαράντα & τo Βουθρωτό!!!
1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για την
Άρτα με το παραδοσιακό της γεφύρι και
το κάστρο και από εκεί για την νησιωτική
Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
MARGARONA ROYAL 3* sup. Το βράδυ
δείπνο.
2η μέρα: Άγιοι Σαράντα - Βουθρωτό
(Αλβανία)
Μπουφέ πρόγευμα. Διασχίζουμε το Νομό
Θεσπρωτίας μέχρι τον Συνοριακό Σταθμό
Μαυροματίου στον Δήμο Σαγιάδας.
Έλεγχος διαβατηρίων ή νέων ταυτοτήτων
και κατευθυνόμαστε προς το Μούρσι
και το Βουθρωτό με την ομώνυμη λίμνη.
Θα διασχίσουμε ένα μικρό κομμάτι της
λιμνοθάλασσας πάνω σε πλωτή «γέφυρα»
και θα ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό
χώρο του Βουθρωτού (έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε για την παραλιακή πόλη των
Αγίων Σαράντα με την σημαντική ιστορία.
Επίσκεψη στον χώρο του πανοράματος
πάνω από την πόλη, το βυζαντινό κάστρο
με την εκπληκτική θέα προς την Κέρκυρα,
το Ιόνιο και τα Διαπόντια νησιά. Χρόνος
στην πόλη με τα δεκάδες καταστήματα για
καφέ, περίπατο ή φαγητό. Επιστροφή και
το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μουσείο Νικόπολης - Αχέροντας
- Νεκρομαντείο
Μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει
με επίσκεψη στην ρωμαϊκή Νικόπολη με
τη μακραίωνη ιστορία, που ιδρύθηκε από

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

4η μέρα: Πόλη Πρέβεζας - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και πεζή περιήγηση
στην πόλη της Πρέβεζας, όπου προσκύνημα
στο μητροπολιτικό Ναό του Αγίου
Χαραλάμπους με το σημείο αναφοράς της
πόλης, το ρολόϊ - καμπαναριό και βόλτα
στην περιοχή που βρίσκεται το σπίτι του
Κώστα Καρυωτάκη. Χρόνος για καφέ και
επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω της Ιονίας
οδού με στάση για φαγητό (προαιρετικό)
σε γραφικό ταβερνάκι της περιοχής του
Αντιρίου.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
(δεν περιλαμβάνει Αχέροντα
& Νεκρομαντείο)
1. Αθήνα - Άρτα - Μουσείο Νικόπολης
Πρέβεζα
2. Άγιοι Σαράντα - Βουθρωτό (Αλβανία)
3. Πόλη Πρέβεζας - Μεσολόγγι - Αθήνα

Τα Moxy είναι το νέο προϊόν της διεθνούς αλυσίδας Marriot που απευθύνεται σε όσους είναι (ή
αισθάνονται) πολύ νέοι! Το Moxy Patra Marina είναι μπροστά στη βόρεια μαρίνα της πόλης, σε
εξαιρετικό σημείο. Το ύφος του θυμίζει περισσότερο μοντέρνο σπίτι παρά ξενοδοχείο. Η εξυπηρέτηση
σε επίπεδο φιλικό ως παρεΐστικο με 24ωρη ρεσεψιόν που εξυπηρετεί και ως καφέ - μπαρ με σνακς
(με ειδίκευση στο αμερικάνικο street food όπως pizzas, burgers κλπ). Γύρω της έχει πολυχρηστικά
καθιστικά και έναν διάδρομο όπου παρέχονται σε ιδιότυπο μπουφέ το πρωϊνό και τα φαγητά (τα πάντα
self service). Ακόμα διαθέτει πισίνα στο ισόγειο, roofgarden, 24ωρο mini market και ιδιωτικό πάρκινγκ.
Σε κάθε όροφο έχει και χώρο για σιδέρωμα. Τα δωμάτια είναι πανέμορφα και όλα εξοπλισμένα
με ψυγειάκι και Smart TV 49ιντσών που παρέχει ασύρματη ζεύξη με το κινητό ή το tablet σας για
απεριόριστη πρόσβαση στο internet.Πέραν των 3 ειδών σαπουνιού δεν διαθέτει καθόλου άλλα
amenities. Φρέσκια ιδέα για όσους θέλουν να ζήσουν κάτι πραγματικά διαφορετικό!
1η μέρα: Αθήνα - Παναγία Πλατανιώτισσα Δάσος Στροφυλιάς - Πάτρα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για το
χωριό της Πλατανιώτισσας Αχαΐας, με το
εκκλησάκι της Παναγίας μέσα στο κοίλωμα ενός
τεράστιου πλατάνου 25 μ. Χρόνος για καφέ και
συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο παραθαλάσσιο
δάσος της χώρας, υδροβιότοπος Κοτυχίου
(Ramsar). Ενημέρωση από τους υπεύθυνους,
χρόνος για γεύμα και εγκατάσταση στο MOXY
PATRA MARINA στην Πάτρα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Ανδραβίδα - Αρχαία ΟλυμπίαΚατάκολο
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ανδραβίδα, την
επί δύο αιώνες πρωτεύουσα του φραγκικού
Πριγκιπάτου της Αχαΐας όπου θα δούμε τα
υπολείμματα του καθεδρικού ναού της Αγίας
Σοφίας, σπάνιο δείγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής
στον ελλαδικό χώρο. Συνεχίζουμε για τον
κάλλιστο τόπο της Ολυμπίας, για ξενάγηση
(έξοδα ατομικά) στον κόσμο “του ωραίου, του
μεγάλου, του αληθινού”, για να γνωρίσουμε τον
αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο με τα ανεκτίμητης
αξίας εκθέματα όπως τον Ερμή του Πραξιτέλους,
τη Νίκη του Παιωνίου κ.α., το μνημείο του

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

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

Δίκλινο

3 μέρες
26 Οκτ.
169

3ο άτομο

130

180

60

90

3ο άτομο ως 10 ετών

75

100

Δωρεάν

Δωρεάν

Μονόκλινο

229

315

159

230

MARGARONA ROYAL 3* sup

4 μέρες
25 Οκτ.
229

τον Οκταβιανό το 31 π.Χ. Συνεχίζουμε
για το χωριό Αμμουδιά όπου καιρού
επιτρέποντος θα κάνουμε την περίφημη
βαρκάδα (έξοδα ατομικά) στις εκβολές
του ομηρικού ποταμού Αχέροντα.
Ακολουθεί επίσκεψη σε έναν από τους πιο
σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της
περιοχής, το Νεκρομαντείο. Από εκεί θα
κατευθυνθούμε στις πηγές του Αχέροντα
για να απολαύσουμε το τοπίο. Χρόνος για
γεύμα στην πανέμορφη εξοχή στη Γλυκή.
Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ
δείπνο.

σ τ ο Π ρ ι γ κ ι π άτ ο τ η ς Αχ α ΐ α ς

3 μέρες/
2 νύχτες
99

4 μέρες
3 νύχτες
137

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
• Διαμονή στο MARGARONA ROYAL 3* sup στην Πρέβεζα • Πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Moxy Patra Marina 3*Sup
Δίκλινο θέα πόλη
Δίκλινο θέα θάλασσα
Δίκλινο Family Suite
3ο άτομο *
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο θέα θάλασσα

βαρόνου Πιέρ Ντε Κουμπερτέν. Επιστρέφοντας,
χρόνο για καφέ στο Κατάκολο. Δείπνο.
3η μέρα: Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών Καλάβρυτα
Πρόγευμα και ανάβαση με τον οδοντωτό από
το Διακοφτό στα Καλάβρυτα (έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε για το Σπήλαιο Λιμνών (έξοδα
ατομικά) με τις αλλεπάλληλες κλιμακωτές σε
τρεις ορόφους λίμνες του, που το καθιστούν
μοναδικό στο είδος του στον κόσμο. Χρόνος για
επίσκεψη στο Μουσείο Ολοκαυτώματος (έξοδα
ατομικά) γεύμα στα ιστορικά Καλάβρυτα και
μικρή στάση για προσκύνημα στη Μονή του
Μεγάλου Σπηλαίου. Απόγευμα ξεκούρασης και
το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας - Achaia
Claus - Παναγία Τρυπητή - Αθήνα
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο (είσοδος δωρεάν λόγω της ημέρας).
Συνεχίζουμε για ξενάγηση στις παραδοσιακές
εγκαταστάσεις του οινοποιείου της “Achaia
Clauss” και αργότερα για προσκύνημα στην
Παναγία την Τρυπητή στο Αίγιο. Επιστρέφουμε
στην Αθήνα το απόγευμα.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με ημιδιατροφή

4 μέρες
245
265
315
150
130
340
375

4 μέρες / 3 νύχτες
159
179
230
70
50
260
295

* 3o ή και 4ο άτομο ως 12 ετών, ΜΟΝΟ σε Family Suite.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο ολοκαίνουργιο (2019) ξενοδοχείο MOXY PATRA MARINA 3* sup • Πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) όλα στυλ σέλφ σέρβις • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 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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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Περιορισμένος
αριθμός δωματίων

IONIAN BLUE HOTEL

MARPESSA LUXURY HOTEL

Λευκάδα

…της καρδιάς σας!!!

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

Αναχ.: 25 & 26 Οκτωβρίου, 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
IONIAN BLUE HOTEL
& SPA 5*
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο θέα θάλ.

3 μέρες
26 Οκτ
185
155
85
135
237

4 μέρες
25 Οκτ
245
198
100
175
320

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

4 μέρες / 3 νύχτες

99
70
Δωρεάν
50
155

145
100
Δωρεάν
75
230

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

Γής

MARPESSA LUXURY HOTEL, Historic Hotels of Europe 2019:
Ένα από τα 16 καλύτερα Boutique ξενοδοχεία της Ευρώπης!!!
Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το μουσείο της φύσης
και τα μυστικά της λιμνοθάλασσας. Ελάτε να το ζήσουμε!
1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό Αγρίνιο
Αναχώρηση από Αθήνα 07:00. Mέσω της
γέφυρας του Ρίο, άφιξη στην ιστορική πόλη
του Μεσολογγίου όπου θα ξεναγηθούμε
στην Δημοτική Πινακοθήκη και στον Κήπο
των Ηρώων. Συνεχίζουμε προς την παραλία
της Τουρλίδας με τα διβάρια και τις γραφικές
πελάδες (ξύλινα σπίτια στο νερό), αλλά και
τις Αλυκές. Προχωράμε για το Αιτωλικό,
το νησάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα, που
συνδέεται με την ξηρά με δύο πέτρινες
πολύτοξες γέφυρες που έχουν χαρακτηριστεί
διατηρητέα μνημεία. Χρόνος για καφέ και μετά
θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Βάσως Κατράκη
και θα επισκεφθούμε μονάδα παραγωγής
αυγοτάραχου, ένα από τα πιο νόστιμα
εδέσματα. Κατευθυνόμενοι προς το Αγρίνιο
θα θαυμάσουμε το φαράγγι της Κλεισούρας
με τους σταλακτίτες και το εκκλησάκι της
Αγίας Ελεούσας. Άφιξη και εγκατάσταση
στο MARPESSA LUXURY HOTEL & Spa 4*.
Ξεκούραση και δείπνο.
2η μέρα: Αγρίνιο - Λίμνη Τριχωνίδα
Θέρμο - Πετροχώρι - Μυρτιά & Spa !!!
Πρόγευμα με χειροποίητα εδέσματα και
πρώτες ύλες βιολογικής καλλιέργειας από
την φάρμα του Marpessa και ξεκινάμε για την
μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, την
Τριχωνίδα. Δίπλα στη λίμνη θα δοκιμάσουμε
κρασιά από ποικιλίες βιολογικής καλλιέργειας
και την εξαιρετική τοπική “Μαλαγουζία”. Στο
Θέρμο θα ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό
μουσείο όπου εκτίθενται ευρήματα μέχρι
2500 χρόνων και αργότερα στο Πετροχώρι θα
θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στις λίμνες
Τριχωνίδα, Λυσιμαχία και Οζερό. Χρόνος για
γεύμα και επιστρέφοντας, προσκύνημα στο
μοναστήρι της Μυρτιάς, σπουδαίο βυζαντινό
μνημείο με χιλιετή ιστορία (11ος αι.) και στάση

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

Αναχ.: 26 Οκτ. & 15 Nοε.,
3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. ως 12 ετών
Μονόκλινο

199
190
160
265

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

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Τριχωνίδα

Περιορισμένος
αριθμός θέσεων

ΔΕΛΦΟΙ

Ορεινή ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
ΔΕΛΦΟΙ
...μοναδική από τη φύση της!
...ταξίδι στον οµφαλό της Γής !!
Η εποχή των χρωμάτων, των αρωμάτων και των γεύσεων είναι στο
αποκορύφωμα της. Εδώ θα ζήσετε μία αίσθηση παιδικής ξενοιασιάς, που
ξυπνάει αναμνήσεις από διακοπές “στο χωριό”. Εδώ θα ξεχάσετε το θόρυβο της
πόλης και το άγχος των υποχρεώσεων!
1η μέρα: Αθήνα - Ναύπακτος - Τριχωνίδα Θέρμο
Αναχώρηση στις 08:00 από Αθήνα μέσω της
νέας γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Άφιξη στην
ιστορική Ναύπακτο με το Ενετικό κάστρο
της και το γραφικό Λιμάνι όπου χρόνος για
περίπατο και καφέ. Αργότερα θα περάσουμε
από το Χάνι του Μπανιά με την παλιά
στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες
του Εύηνου και θα βρεθούμε στο ιστορικό
Θέρμο όπου το κρυφό Σχολειό με τα κέρινα
ομοιώματα. Περιήγηση στην περιοχή και στο
μοναστήρι του Κοσμά του Αιτωλού στο Μέγα
Δένδρο. Χρόνος για γεύμα και επιστρέφουμε
στη Ναύπακτο όπου εγκατάσταση στο
φιλόξενο και κεντρικό NAFS HOTEL 3* sup.
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Ελατού
Πλούσιο πρόγευμα και ανάβαση μέχρι την
Αμπελακιώτισσα, ένα από τα αρχαιότερα

Nafs Hotel

χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας. Θα
επισκεφθούμε την ιστορική Μονή της
Παναγίας που η ύπαρξη της χρονολογείται
από το 1455 μ.Χ. Αργότερα θα επισκεφθούμε
το αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό της Ελατούς.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ξεκούρασης στην εκπληκτική Ναύπακτο. Το
βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Τρίκορφο - Γαλαξίδι - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για
το Τρίκορφο, για προσκύνημα στην Μονή
Αγ.Αυγουστίνου & Σεραφείμ, γνωστή για το
μεγαλύτερο καμπαναριό της Ελλάδος (έχει
400 σήμαντρα και 62 καμπάνες), αλλά και
από τους ..παπαροκάδες! Συνεχίζουμε για
την ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου με την
πλούσια ιστορία και τα παραδοσιακά του
κτήρια. Χρόνος για γεύμα και επιστρέφουμε
στην Αθήνα μέσω Ιτέας. Άφιξη αργά το
απόγευμα.

Nafs Hotel
Ναύπακτος

Αναχ.: 26 Οκτ., 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
Nafs Hotel 3* sup

3 μέρες

Δίκλινο Classic
219
3ο άτομο ως 15 ετών *
185
Μονόκλινο Classic
299
* 3ο άτομο έως 15 ετών σε καναπέ - ανάκλιντρο.

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

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
AMALIA DELPHI 4*

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

AMALIA DELPHI

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

3 μέρες

3 μέρες / 2 νύχτες

Δίκλινο

185

117

3ο άτομο

133

64

3ο άτομο ως 10 ετών

75

Δωρεάν

4ο άτομο ως 10 ετών *

120

54

Μονόκλινο

255

194

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

Περιλαμβάνονται: • • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
ξενοδοχείο NAFS HOTEL 3* sup κεντρικό στη Ναύπακτο • Μπουφέ πρωινό και δείπνο μενού
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

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

Στις τιμές 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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Περιορισμένος
αριθμός
θέσεων

Προυσός

Λίµνη Πλαστήρα

Διαμονή στο THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5*

Φ θ ι ν ο π ω ρ ι ν ή Ευ ρ υ τα ν ί α
…σε μεγάλα κέφια!

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

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 μέρες

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

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

244
199
100
365

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο Country Club hotel 2* Sup • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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τα χρώµατα της...

Λίµνης Πλαστήρα
1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 με κατεύθυνση τη Λίμνη Πλαστήρα ή Ταυρωπού.
Προσκύνημα στην Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα και χρόνος για καφέ στην Πλαζ
του Λαμπερού. Στο φράγμα θα βγάλουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες, ενώ αργότερα
περνώντας από τα χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις
σόμπες και απέραντη ομορφιά θα μας αφήσουν έκθαμβους. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη
και εγκατάσταση στο THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 5*, λίγο έξω από την
Καρδίτσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Νερόμυλος, τοξωτό γεφύρι & καταρράκτης Παλαιοκαρυάς Ελάτη - Περτούλι
Μπουφέ πρόγευμα και ονειρική ημέρα που αρχίζει με επίσκεψη στη βυζαντινή
εκκλησία του 13ου αι Πόρτα Παναγιά, συνεχίζει με επίσκεψη στον νερόμυλο της Κάτω
Παλαιοκαρυάς με τη ντριστέλα (ποταμίσιο πλυντήριο) και τη μυλωνού που αλέθει με
τον παραδοσιακό τρόπο μαύρο αλεύρι! Θα μαγευτούμε από την ομορφιά στο τοξωτό
γεφύρι της Παλαιοκαρυάς με τον διπλό καταρράκτη και ακολουθεί ανάβαση μέχρι
το ελατοσκέπαστο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. Στην Ελάτη με τα εντυπωσιακά
αρχοντικά και τους ξενώνες, γευθείτε ανεπανάληπτες παραδοσιακές συνταγές στις
τοπικές ταβέρνες. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις ανέσεις του.
Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση στην Καλαμπάκα και στα Μετέωρα. Επίσκεψη στις
Ιερές Μονές Αγ.Στεφάνου και Μεγ.Μετεώρου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.

THESSALIKON GRAND

Αναχ.: 26 Οκτωβρίου, 3 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
THESSALIKON GRAND 5*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

3 μέρες
179
163
80
140
220

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
3 μέρες / 2 νύχτες
103
80
Δωρεάν
55
142

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

Στις τιμές 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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Μετέωρα

τραινάκι

Διαμονή στο στο AMALIA METEORA 4*

Ε λ άτ η - Π ε ρ τ ούλ ι

Βόλος - Μαγευτικό Πήλιο

Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το νέο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μετεώρων & το νέο μουσείο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!.
Τις ιερές μονές στους βράχους των Μετεώρων.

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

Λίμνη Πλαστήρα - Μέτσοβο

1η μέρα: Αθήνα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 με ενδιάμεσες
στάσεις και κατεύθυνση το χωριό Πύλη. Εκεί η
Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου
αιώνα, φαντάζει η πύλη που ενώνει το χθες με το
σήμερα. Ανηφορίζουμε στο πανέμορφο Περτούλι
σε υψόμετρο 1090 μ. χτισμένο αμφιθεατρικά
στην πλαγιά του βουνού μέσα στα βουνά και
τα έλατα. Αυτό που κάνει το χωριό να ξεχωρίζει
είναι τα γραφικά πέτρινα σπίτια του με τις
κόκκινες ή πέτρινες στέγες. Συνεχίζουμε για
την Ελάτη, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και
τους ξενώνες. Χτισμένη κυριολεκτικά μέσα στο
πράσινο, παρέχει στον επισκέπτη ένα μοναδικού
κάλους φυσικό περιβάλλον και ανεπανάληπτες
για τις παραδοσιακές γεύσεις τους ταβέρνες.
Εγκατάσταση το απόγευμα στο ΑΜΑLIΑ ΗΟΤΕL
4* στην Θεόπετρα. To βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Μέτσοβο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο
γραφικό Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία
με το τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το Λαογραφικό
Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για βόλτα
στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα
τυριά και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα της
περιοχής. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις
τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από ντόπιο
κρασί και τσίπουρο. Επιστροφή και ξεκούραση.
To βράδυ δείπνο

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την
“Γούρνα της Βαβάς” όπως ονομαζόταν τα πολύ
παλιά χρόνια η Λίμνη Πλαστήρα. Ανάβλυζε το
νερό και τα γύρω ποτάμια και οι χείμαρροι τη
βοηθούσαν να γεμίζει τον “παππού” Μέγδοβα.
Η λίμνη, αποτελεί την υλοποίηση μιας ιδέας,
που συνέλαβε το 1925 ο Νικόλαος Πλαστήρας.
Η μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού,
με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες της,
είναι κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις
βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους ένα
μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια και σκλήθρα.
Προσκύνημα στην Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη
θέα και πέρασμα από την Πλαζ του Λαμπερού.
Συνεχίζουμε για το Φράγμα. Περνώντας από τα
χωριά Νεράιδα, Νιοχώρι, απέραντη ομορφιά μας
αφήνει έκθαμβους. Επιστροφή στο Amalia. To
βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση, με
κατάνυξη στους μεγαλειώδεις μοναστηριακούς
βράχους των Μετεώρων. Επίσκεψη των Ιερών
Μονών Αγ.Στεφάνου και Μεγ. Μετεώρου.
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Καλαμπάκα
3η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα

Αναχ.: 25 & 26 Οκτ. - 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
AMALIA Meteora 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 10 ετών
4ο άτομο ως 10 ετών *
Μονόκλινο

3 μέρες
26 Οκτ.
179
129
75
115
250

4 μέρες
25 Οκτ.
254
178
99
159
355

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
3 μέρες/
2 νύχτες
115
60
Δωρεάν
50
190

4 μέρες/
3 νύχτες
165
90
Δωρεάν
75
275

* Η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
AMALIA Meteora 4* στην Θεόπετρα Καλαμπάκας • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν
έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

& το θρυλικό τραινάκι!

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο
Βόλου)
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση
την πόλη του Ιάσονα και των Αργοναυτών,
τον Βόλο. Άφιξη και επίσκεψη (έξοδα ατομικά)
στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα
από τα παλαιότερα της χώρας μας και κεντρικό
της Θεσσαλίας, που στεγάζεται στο υπέροχο
νεοκλασικό κτήριο του 1909. Χρόνος ελεύθερος
για περίπατο στην πόλη. Αργότερα τακτοποίηση
στο κεντρικό VOLOS PALACE 4*. Το βράδυ
δείπνο.
2η μέρα: Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά
Μπουφέ πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των
Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην
διαδρομή μέχρι τα γραφικά Χάνια, γνωστά και
για το χιονοδρομικό τους. Εμείς θα κάνουμε τη
βόλτα μας και θα κάνουμε τις αγορές μας από τα
υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα.
Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου,
την Ζαγορά, με την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου
αιώνα (εξωτερική επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από
τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η ξακουστή
Τσαγκαράδα! Χρόνος για περίπατο στα γραφικά
σοκάκια της και καφεδάκι στα παραδοσιακά
καφενεία στην πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο
πλάτανο! Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχεία
από τη διαδρομή του Αιγαίου. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μηλιές (Τραινάκι του Πηλίου) - Νεοχώρι
(έκθεση CERN)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στα
Άνω Λεχώνια όπου θα επιβιβαστούμε στο
θρυλικό τραινάκι του Πηλίου (έξοδα ατομικά),
τον …Μουτζούρη του de Chirico που θα μας
μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Η χαμηλή ταχύτητα
σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά τεχνικά έργα
και χωριά της περιοχής είναι αρκετά για να μας
κάνει να απολαύσουμε το ταξίδι και να βιώσουμε

εικόνες σπάνιας αισθητικής και την αύρα μια
άλλης εποχής. Η μικρή στάση στο φιλόξενο
περιβάλλον της Άνω Γατζέας, η καλημέρα με
τους κατοίκους και στη συνέχεια ο τερματισμός
στον ατμοσφαιρικό σταθμό των Μηλέων, με τα
σύννεφα του καπνού και του ατμού να γεμίζουν
την ατμόσφαιρα, είναι εμπειρίες μοναδικές πλέον
στην ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Αξίζει
κάποιος να κάνει αυτή την 90λεπτη διαδρομή ή
μάλλον έχει πολλά να χάσει όποιος δεν θα την
κάνει. Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή,
θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών του 1741 και τη δημόσια βιβλιοθήκη,
με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε για
το Νεοχώρι, όπου θα επισκεφθούμε την πρώτη
μόνιμη έκθεση του CERN στον κόσμο! Χρόνος
για γεύμα στην υπέροχη ταβέρνα του χωριού
και στη συνέχεια προσκύνημα στην εκκλησία
του Αγ.Δημητρίου με τις περίτεχνες αγιογραφίες.
Επιστροφή για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το
“Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή Μακρινίτσα.
Θα περπατήσουμε μέχρι την κεντρική πλατεία με
τα υπεραιωνόβια πλατάνια, θα προσκυνήσουμε
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου,
θα ξεδιψάσουμε από τη μαρμάρινη βρύση
“Αθάνατο νερό” με τους λιονταρόμορφους
κρουνούς. Αφού απολαύσουμε τον καφέ μας και
την εκθαμβωτική θέα, θα κατευθυνθούμε για την
παραδοσιακή Πορταριά. Ελεύθερος χρόνος για
περίπατο, αγορές βοτάνων και φυσικά για εκλεκτό
φαγητό. Η Παναγιά της Πορταρέας, είναι αξιόλογο
σημείο επίσκεψης. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με
ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν
περιλαμβάνεται η 2η μέρα (Χάνια - Τσαγκαράδα
- Ζαγορά).

Αναχ.: 25 & 26 Οκτ. - 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
VOLOS PALACE 4*
Δίκλινο θέα πόλη
Δίκλινο μερική θέα θάλ.
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 10 ετών **
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο μερική θέα θάλ.

3 μέρες
26 Οκτ.
194
206
140
80
260
285

4 μέρες
25 Οκτ.
258
276
180
95
355
390

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
3 μέρες/
2 νύχτες
123
135
70
Δωρεάν
190
215

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

4 μέρες/
3 νύχτες
175
193
105
Δωρεάν
270
305

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

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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Αμπελάκια

Λουτρά Πόζαρ

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

Λουλούδια του

ΟΛΥΜΠΟΥ!!!
στη Βεργίνα με τους μοναδικούς Βασιλικούς
Τάφους (έξοδα ατομικά), τα ανεκτίμητα κειμήλια
και θησαυρούς. Συνεχίζουμε για προσκύνημα
στην επιβλητική Μονή της Παναγίας Σουμελά
με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, το
παραδοσιακό Μακεδονίτικο χωριό Καστανιά
μέσα σε μοναδικό φυσικό τοπίο και την
γοητευτική Βέροια με την πεζοδρομημένη
αγορά, το βήμα του Αποστόλου Παύλου, τα
πολλά αρχοντικά και τις υπέροχες γεύσεις της.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το
βράδυ δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Δίον (Αρχαιολογικό πάρκο & Μουσείο)
- Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για επίσκεψη
(είσοδοι δωρεάν λόγω της ημέρας) στο μουσείο
του Δίου αλλά και στον αρχαιολογικό χώρο
του Δίον, που ήταν μια από τις σπουδαιότερες
Μακεδονικές πόλεις και θρησκευτικό κέντρο
της αρχαιότητας. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης:
1η μέρα: Αθήνα-Τέμπη-Αμπελάκια-Πιερία
2η μέρα: Βεργίνα-Παναγία Σουμελά-Βέροια
3η μέρα: Δίον-Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Τέμπη - Αμπελάκια - Πιερία
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00, με
ενδιάμεσες στάσεις για τα Τέμπη. Πανέμορφη
διαδρομή δίπλα στον Πηνειό, προσκύνημα
στην Αγία Παρασκευή και ανάβαση στα
ιστορικά Αμπελάκια με τα διατηρητέα κτίσματα
όπου βρίσκεται και το περίτεχνο αρχοντικό
του Γεωργίου Σβαρτς (18ου αι) αλλά και το
φανταστικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο.
Άφιξη στο ξενοδοχειακό μαργαριτάρι της Πιερίας,
το πλήρως ανακαινισμένο (2018) συγκρότημα
DION PALACE HOTEL & SPA 5* Lux στην
παραλία Γρίτσα Λιτοχώρου. Εγκατάσταση και
ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και φυσιολατρική
εκδρομή στους πρόποδες του Ολύμπου μέχρι
το πρώτο καταφύγιο (Πριόνια). Επίσκεψη στη
Μονή του Αγ.Διονυσίου με κατάνυξη, όμορφος
περίπατος και χρόνος για γεύμα στο γραφικό
Λιτόχωρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να
απολαύσουμε τις πολυτελείς του ανέσεις, την
εσωτερική πισίνα ή υπηρεσίες Spa. Το βράδυ
δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη

Αναχ.: 25 & 26 Οκτωβρίου, 3 & 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
DION PALACE 5* LUX

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

3 μέρες-26 Οκτ 4 μέρες-25 Οκτ 3 μέρες/2 νύχτες

4 μέρες/3 νύχτες

Δίκλινο θέα κήπος

178

236

99

144

Δίκλινο θέα θάλασσα

188

250

109

159

3ο άτομο

155

210

-30%

-30%

3ο άτομο ως 12 ετών

75

100

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών

135

175

-50%

-50%

Μονόκλινο θέα κήπος

223

298

145

210

Μονόκλινο θέα θάλασσα

233

315

155

225

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν για όλους τους πελάτες της Manessis:
• Δωρεάν είσοδος στο Spa για 45 λεπτά σε κάθε διαμονή για χρήση σάουνας, χαμάμ,
θερμαινόμενης πισίνας • 20% έκπτωση σε όλες τις υπηρεσίες του Spa (μασάζ, θεραπείες
προσώπου κλπ) Η είσοδος στο Spa επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 15 ετών) • 20% έκπτωση
στα θεματικά σετ μενού με ζωντανή μουσική στο α λα καρτ εστιατόριο • Δωρεάν μία φιάλη κρασί
στο δωμάτιο • Δωρεάν ποτό υποδοχής • Δωρεάν πάρκινγκ (υπαίθριο) • Δωρεάν wi-fi.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο πολυτελές DION PALACE HOTEL & SPA 5* Lux στην παραλία Λιτοχώρου • Μπουφέ
πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/ Συνοδός • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται: τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
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β ε ρ μ ι ο - Λου τ ρά Πόζ α ρ
(Αριδαίας)

ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΈΔΕΣΣΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ
1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο (Μονή Αγίου
Διονυσίου) - Βέροια
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για το
γραφικό Λιτόχωρο, στους πρόποδες του
Ολύμπου. Από εκεί φτάνουμε μέχρι τη Μονή
Αγίου Διονυσίου με καταπληκτική θέα στην
κοιλάδα του ποταμού Ενιπέα. Άφιξη στο
αγαπημένο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4* στις
παρυφές της Βέροιας. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτες Έδεσσας - Υπαίθριο
Μουσείο Νερού Βαρόσι - Λουτρά Αριδαίας
(Πόζαρ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη της
Έδεσσας. Με συνοδεία τοπικού ξεναγού θα
έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μία
μοναδική, περιπατητική ξενάγηση (έξοδα
ατομικά). Θα θαυμάσουμε τον διπλό καταρράκτη
και τον μεγάλο καταρράκτη “Κάρανο” με το νερό
να πέφτει από ύψος 70 περίπου μ. Ενημέρωση
και μεταφορά στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού,
όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το
Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά είδη ψαριών
του γλυκού νερού και ερπετά. Θα δούμε επίσης
το “Κανναβουργείο” (υδροκίνητο εργοστάσιο).
Στην συνέχεια θα περπατήσουμε μέχρι
την παραδοσιακή, μακεδονίτικη συνοικία
Βαρόσι και επίσκεψη του Λαογραφικού
Μουσείου. Αναχώρηση για τα ξακουστά
Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας με τις ιαματικές
πηγές Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας. Θα
απολαύσουμε (για όσους ενδιαφέρονται) τις
ευεργετικές τους ικανότητες στην εξωτερική
πισίνα, καθώς και τον καφέ μας σε μία υπέροχη
τοποθεσία, δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Βέροια (παλιές συνοικίες, Χριστιανικά
κ Οθωμανικά μνημεία) - Βήμα Απ.Παύλου Παναγία Σουμελά
Μπουφέ πρόγευμα και πεζή ξενάγηση της

“άγνωστης” Βέροιας. Με συνοδεία ξεναγού
(έξοδα ατομικά) θα ξεκινήσουμε την πεζή
περιπλάνησή μας από το Βήμα του Αποστόλου
Παύλου, το σημείο στο οποίο δύο φορές κήρυξε,
το 54 μ.Χ., τη νέα χριστιανική πίστη o Απόστολος
των Εθνών. Θα προχωρήσουμε προς τα Δίδυμα
Λουτρά (Χαμάμ) και την Εβραϊκή συνοικία
Μπαρμπούτα με τα λιθόστρωτα σοκάκια και
τα επιβλητικά αρχοντικά, θα περάσουμε από
την Παλιά Μητρόπολη (11ος αι.). Βλέποντας
την ελληνιστική συνοικία “Κυριώτισσα” με
τις παλιές πέτρινες κατοικίες, κτισμένες η μια
πλάι στην άλλη, που μαρτυρούν μια σπάνια
αρχιτεκτονική ομορφιά, θα βρεθούμε στην
Εκκλησία του Χριστού (14 αι.) το γνωστότερο
βυζαντινό μνημείο της πόλης. Χρόνος για
περίπατο και σουβενίρ (μην παραλείψετε το
περίφημο ρεβανί). Ανηφορίζουμε στις πλαγιές
του Βερμίου για προσκύνημα στη θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας Σουμελά. Κατά την
παράδοση, την φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής
Λουκάς και φυλάσσεται στην ομώνυμη Μονή
που χτίστηκε το 1951 από πρόσφυγες του
Πόντου. Επιστροφή και το βράδυ μπουφέ
δείπνο.
4η μέρα: Βεργίνα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για το
Μουσείο της Βεργίνας (είσοδος δωρεάν
λόγω της ημέρας), χτισμένο εκεί ακριβώς που
βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, δηλαδή κάτω
από τον μεγάλο τύμβο. Έτσι ο επισκέπτης έχει
τη μοναδική εμπειρία να μπει μέσα στον τύμβο
και να δει όχι μόνο τους βασιλικούς τάφους,
αλλά και πολλά ευρήματα ανεκτίμητης αξίας και
μοναδικής τέχνης. Εντυπωσιάζουν η διάσημη
χρυσή λάρνακα του Φιλίππου με το άστρο της
Βεργίνας και το στεφάνι μυρτιάς της Μήδας!
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.

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

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 μέρες

ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

4 μέρες
229
175
100
150
295

4 μέρες / 3 νύχτες
149
87
Δωρεάν
60
215

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

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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στο πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA 5* Lux

με διαμονή APSIS HOTEL 3* sup

Κ ΑΣΤ Ο ΡΙΑ - Π ρ έσ π ε ς

Εμ π ό ρ ι ο Εο ρδ α ί α ς
& Βά λ ι α Κ ά λ ν τα

… μεταδοτικά γοητευτική!

Λιμναίος Οικισμός - Πόλη Καστοριάς (Ντολτσό) - Νέο Ενυδρείο και Νέο Σπήλαιο
Καστοριάς - “Σπηλιά του Δράκου” - Κέρινα ομοιώματα - Νυμφαίο (Αρκτούρος)
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την
Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην
Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα
θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα
αρχοντικά. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο
και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT
& SPA 5* Lux στην Καστοριά. Καλωσόρισμα
με welcome cocktail & σοκολατένιες λιχουδιές.
Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Κέρινα Ομοιώματα
Μαυροχωρίου - Νέο Ενυδρείο Νέο Σπήλαιο
Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου” - Πόλη
(Ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό,
7 χλμ. από την Καστοριά, όπου ανακαλύφθηκε
τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 5000
π.Χ. Από τον Οικισμό θα δούμε την πιστή
αναπαράσταση των συνηθειών και του τρόπου
ζωής του νεολιθικού ανθρώπου. Στη συνέχεια
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το
εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων
Λαογραφίας και Προϊστορίας”, που δημιούργησε
στο Μαυροχώρι Καστοριάς ο γνωστός δάσκαλος
και ταλαντούχος καλλιτέχνης κ. Δημήτρης
Παναγιωτίδης. Ακολουθούν τα δύο νέα καμάρια
της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό,
το υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο ενυδρείο
γλυκού νερού των Βαλκανίων σε ένα διώροφο
κτίριο 450 τετραγωνικών μέτρων που υπόσχεται
να χαρίσει μοναδικές στιγμές στους φυσιολάτρες
καθώς και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του
Δράκου”. Αργότερα θα δούμε την Παναγία τη
Μαυριώτισσα και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
για περίπατο στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης.
Βόλτα στο Ντολτσό, η παλιά πόλη με τα στενά
πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά
που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής.

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

4 μέρες
259
200
190
190
340

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπουφέ
δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την
ονειρώδη επίσκεψη στα βόρεια φυσικά
σύνορα της χώρας μας, στη Μικρή και τη
Μεγάλη Πρέσπα. Ξεχωρίζει ο Άγιος Γερμανός,
κεφαλοχώρι της περιοχής, γνωστός και για
τα περίφημα φασόλια Πρεσπών καθώς και ο
οικισμός Ψαράδες με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά
δείγματα. Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με
πλούσια και σπάνια πανίδα και χλωρίδα, έχει
επίσης την μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής
αργυροπελεκάνων και ροδοπολεκάνων στον
κόσμο (Ramsar 1991)! Ιδιαίτερη είναι και η
πολιτιστική κίνηση της περιοχής, ειδικά στο
“σήμα κατατεθέν” νησάκι του Αγίου Αχιλλείου
μέσα στη Μικρή Πρέσπα, στο οποίο θα φθάσουμε
διασχίζοντας
την
πολυφωτογραφημένη
πεζογέφυρα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για
να απολαύσουμε τον καφέ μας στο περίφημο
Cherry Bar, με την εξαιρετική θέα στη Λίμνη ή
τις περιποιήσεις του εξαιρετικού Spa. Το βράδυ
μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο
ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις
πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε
τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και
διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού
επιτρέποντος), για το οποίο λένε ότι είναι το
ομορφότερο χωριό της Ελλάδας, καθώς και το
παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας. Επίσης θα
επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης για την
προστασία της Αρκούδας. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια
εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον
Ι.Χ.(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με πρωϊνό
4 μέρες / 3 νύχτες
145
60
Δωρεάν
45
270

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

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

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

APSIS HOTEL 3* sup, ένα κουκλίστικο ξενοδοχείο παραδοσιακής μακεδονίτικης
αρχιτεκτονικής. Tα deluxe δωμάτια (40μ2) και οι σουίτες (70μ2) είναι εντυπωσιακά
ανακαινισμένα το 2018. Απέχει 450 μ. από την κεντρική πλατεία και άλλο τόσο από την
βασιλική του Αγίου Μηνά του 1815, το νέο πιστό αντίγραφο σε κλίμακα 1/15 της Αγίας
Σοφίας, το επίσης πιστό αντίγραφο του Πύργου του Γαλατά της Κων/πολης κ.α.
1η μέρα: Αθήνα - Νεράϊδα Κοζάνης - Εμπόριο Εορδαίας
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 με ενδιάμεσες στάσεις, για την γέφυρα των Σερβίων και
εξοχική ανάπαυλα στο ονειρικό χωριό Νεράϊδα, “πάνω” στο μοναδικό σκηνικό της τεχνητής
λίμνης του Πολυφύτου (Αλιάκμονα). Συνεχίζουμε για το APSIS HOTEL 3* sup στο Εμπόριο
Κοζάνης (Εορδαίας). Απογευματινή ξενάγηση στο εντυπωσιακό συγκρότημα του Αγίου Μηνά
από τον φιλόξενο Σύλλογο Γυναικών του Εμπορίου. Δείπνο.
2η μέρα: Ι.Μ.Παναγίας Κλεισούρας - Νυμφαίο - Αρκτούρος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την ιστορική Ι.Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου στην
Κλεισούρα (1314 μΧ) γνωστή και λόγω της Οσίας Σοφίας της Νέας. Θα συνεχίσουμε για τον
διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για
τον οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας και σύμφωνα με την UNESCO ένα
από τα 10 ωραιότερα της Ευρώπης! Φωτογραφηθείτε μπροστά στη Νίκειο Σχολή, δοκιμάστε
τα περίφημα τοπικά κρασιά, αλλά και τους εκλεκτούς μεζέδες. Ακόμα θα επισκεφθούμε
(έξοδα ατομικά) το παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας ή το καταφύγιο του λύκου και κέντρο
αναπαραγωγής του ελληνικού ποιμενικού. Επιστρέφουμε στο Εμπόριο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Βάλια Κάλντα - Πορτίτσα - Σπήλαιο - Παναγία Σπηλιώτισσα
Μπουφέ πρόγευμα. Στην ανατολική Βάλια Κάλντα, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα δασικά
οικοσυστήματα, πραγματικό μουσείο της φύσης, εξελίσσεται η εκδρομή - εμπειρία μας
ανάμεσα σε μαυρόπευκα, έλατα, δρυς και αγριολούλουδα. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες
διαδρομές ερμηνείας της φύσης στο όρος του Όρλιακα, το βουνό των χρωμάτων και των αετών.
Με τζιπ 4Χ4 (έξοδα ατομικά) θα προσεγγίσουμε το επιβλητικό φαράγγι της Πορτίτσας με το
ομώνυμο πέτρινο γεφύρι, το ιστορικό χωριό Σπήλαιο για ξενάγηση στα παλιά του σπίτια και
μετά την θαυματουργή εκκλησία της Παναγίας της Σπηλιώτισσας (1633μΧ). Επιστροφή το
απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Παλαιοντολογικό Πτολεμαΐδας - Γεωπάρκο Μικρόβαλτου - Λάρισα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της Πτολεμαΐδας (έξοδα
ατομικά) όπου εκτός άλλων φιλοξενεί υπολείμματα και χαυλιόδοντες από ρινόκερους και
μαμούθ, τα οποία βρέθηκαν κατά την εξόρυξη λιγνίτη στα ορυχεία της ΔΕΗ. Συνεχίζουμε για το
Γεωπάρκο στο Μικρόβαλτο, όπου θα θαυμάσουμε το μοναδικό στον ελλαδικό χώρο γεωλογικό
φαινόμενο των Μπουχαριών και των Νοχταριών που θυμίζουν έντονα Καππαδοκία. Αργότερα
θα βρεθούμε στην Λάρισα, όπου χρόνος για φαγητό στα εκλεκτά τσιπουράδικα στον λόφο του
Αγίου Αχιλλείου, στο φρούριο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Αναχ.: 25 Οκτ., 4 μέρες

Apsis Hotel

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
Δίκλινο Standard
Δίκλινο Deluxe
Δίκλινο Suite 70μ2
3ο άτομο
Μονόκλινο Standard

195
210
225
175
275

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

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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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανανεωμένο
πρόγραμμα!

Ρούπελ

ΘΕΣΣΑΛ Ο ΝΙ Κ Η - Ο χυ ρ ό Ρού π ε λ
Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορρόϊα - Άνω Πόλη

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

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

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

4 μέρες
299
225
95
450

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
3 μέρες/ 2 νύχτες
145
95
Δωρεάν
250

4 μέρες/ 3 νύχτες
210
133
Δωρεάν
365

Special παροχές “The Met” για τους πελάτες της Manessis!

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

MEDITERRANEAN PALACE (5* Lux)

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
Αναχ.: 25 Οκτ., 4 μέρες
4η μέρα: Θεσσαλονίκη (παρέλαση) - Αθήνα
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πρωϊνό ελεύθερο για Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
με ημιδιατροφή
περίπατο στην παραλιακή, ενδεχομένως και μέχρι τη MEDITERRANEAN PALACE 5*
4 μέρες
4 μέρες/ 3 νύχτες
μυρωδάτη αγορά του Μοδιάνο. Η μεγάλη στρατιωτική Δίκλινο ανακαινισμένο
295
205
παρέλαση αρχίζει και είναι πάντα εντυπωσιακή! 3ο άτομο
165
80
Αποχαιρετούμε τη “Νύμφη του Θερμαϊκού” και 3ο άτομο 4 ως 12 ετών
60
145
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Μονόκλινο ανακαινισμένο
440
355
Άφιξη νωρίς το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές!
• Διαμονή σε ανακαινισμένα δωμάτια 4ου, 5ου και 6ου ορόφου! • Επιβάρυνση για θέα

θάλασσα € 25 το δωμάτιο τη νύχτα • Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους •
Δωρεάν χρήση της σάουνας, του jacuzzi και του γυμναστηρίου στο wellness & fitness center.

Metropolitan Hotel 4*
Αναχ.: 25 Οκτ., 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
MEDITERRANEAN PALACE
THE MET

Metropolitan Hotel

Metropolitan Hotel 4*
4 μέρες
Δίκλινο Classic
235
Δίκλινο Premium Suite
295
3ο άτομο
165
3ο άτομο ως 12 ετών
100
4ο άτομο ως 12 ετών *
100
Μονόκλινο
325
* 4ο άτομο ως 12 ετών, ΜΟΝΟ σε Premium Suite

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
4 μέρες/ 3 νύχτες
145
210
75
Δωρεάν
Δωρεάν
234

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν •
Διαμονή στο πολυτελές κεντρικό ξενοδοχείο της επιλογής σας: ΤΗΕ ΜΕΤ (5* Deluxe),
στο MEDITERRANEAN PALACE (5* Lux) ή στο Metropolitan Hotel 4* • Μπουφέ
πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
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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

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ υπερπολυτελείας
Υπερπροσφορά
για την 28η Οκτωβρίου!

Meliton Porto Carras 5*
1η μέρα: Αθήνα - Χαλκιδική
Αναχώρηση (06:30) από Σύνταγμα για τη
μαγευτική Χαλκιδική. Άφιξη και τακτοποίηση
στο πολυτελές MELITON PORTO CARRAS
5* Lux στoν Νέο Μαρμαρά Σιθωνίας.
Απολαύστε τις πλούσιες εγκαταστάσεις που
είναι στη διάθεση σας. Το βράδυ δείπνο
μπουφέ.
2η μέρα: Κασσάνδρα και Σιθωνία
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και εκδρομή στην
πανέμορφη χερσόνησο της Κασσάνδρας.
Καλλιθέα, Κασσάνδρεια, Χανιώτη κ.α.
Περίπατος στην Άφυτο με την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική και την εκπληκτική θέα. Μέσω
της διώρυγας της Ποτίδαιας θα συνεχίσουμε
με διαδρομή στον σχεδόν ανέγγιχτο φυσικό
παράδεισο των τοπίων της Σιθωνίας.
Πέρασμα στις ανατολικές ακτές με τον
Αρμενιστή απ’όπου θα δούμε από ψηλά
και τη γαλήνια Σάρτη να ξεχωρίζουν για την
γαλήνια ομορφιά τους. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και το βράδυ
δείπνο από πλούσιο μπουφέ.
3η μέρα: Πολύγυρος - Αρναία - Άλσος
Αριστοτέλους - Άθως - Ουρανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε
για μία υπέροχη ορεινή διαδρομή στην
καταπράσινη φύση του Χολομώντα μέσω
Πολυγύρου. Στάση στην Αρναία που

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
MELITON PORTO CARRAS 5*
Δίκλινο GV
Δίκλινο SV / MaV
Δίκλινο Jr.Suite GV
Δίκλινο Jr.Suite SV / MaV
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών *
Μονόκλινο GV
Μονόκλινο SV / MaV

4 μέρες
245
275
285
320
230
100
100
325
368

θεωρείται ένας από τους πιο αξιόλογους
παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας
χαρακτηρισμένη από το Υπουργείο
Πολιτισμού ως “Ιστορικός Τόπος”. Ο
οικισμός είναι παλαιός, με νοσταλγικά
καλντερίμια και πλακόστρωτα. Συνεχίζουμε
για τη γενέτειρα του Αριστοτέλη, τα
Στάγειρα όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία
να επισκεφτούμε το Άλσος Αριστοτέλους.
Πρόκειται για έναν χώρο εξοπλισμένο
με διαδραστικά όργανα (ηλιακό ρολόι,
πυξίδα, φακός, εκκρεμές, υδροστρόβιλος
κ.ά.) που αναφέρονται στο σύγγραμμα του
μεγάλου Δασκάλου “Τα Φυσικά” και στα
οποία βρίσκουν εφαρμογή αρκετά φυσικά
φαινόμενα και νόμοι. Καταλήγουμε στην
Ουρανούπολη, πανέμορφο ψαροχώρι
στο κατώφλι του Άθω. Περιήγηση και για
όσους επιθυμούν (καιρού επιτρέποντος)
mini κρουαζιέρα στην Αθωνική Πολιτεία,
με τα φημισμένα Μοναστήρια (Βατοπεδίου,
Εσφιγμένου, Ρωσσικού κ.α.) Επιστροφή το
απόγευμα μέσω της θαυμάσιας παραλιακής
διαδρομής. Απόγευμα ξεκούρασης στους
υπερπολυτελείς χώρους του Meliton. Το
βράδυ πλούσιο δείπνο.
4η μέρα: Χαλκιδική - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε
με ενδιάμεσες στάσεις για Αθήνα. Άφιξη
νωρίς το βράδυ.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με ημιδιατροφή
4 μέρες / 3 νύχτες
157
189
199
236
-25%
Δωρεάν
Δωρεάν
250
298

GV: Θέα γκόλφ - SV / MaV: Θέα θάλασσα ή Μαρίνα - * 4ο άτομο ως 12 ετών: Μόνο σε Jr.Suite.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο MELITON PORTO CARRAS 5* Lux • Μπουφέ πρωϊνό και μπουφέ δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Sani Club 5* Deluxe
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
25 - 28 Οκτωβρίου
Δίκλινο GV
Δίκλινο SV ισόγειο
Δίκλινο Jr.Suite SV Grand Balcony
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών **
Μονόκλινο GV

4 μέρες / 3 νύχτες
239
279
295
-50%
Δωρεάν
Δωρεάν
450

* 3o άτομο ενήλικο ΕΚΤΟΣ από Jr Suite SV Grand Balcony - ** 4o άτομο ως 12 ετών μόνο σε Jr Suite SV Grand Balcony

Ikos OLIVIA 5* Deluxe
2 Best Luxury All-Inclusive Resort in the World!!!
(TripAdvisor’s 2018 Annual Travellers’ Choice Awards)
d

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με ULTRA ALL INCLUSIVE
25 - 28 Οκτωβρίου
4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο Superior GV
310
Δίκλινο Superior SV
340
Δίκλινο Panorama Jr.Suite SV
360
3ο άτομο *
185
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών **
185
Μονόκλινο Superior SV
598
* Μόνο σε Panorama Jr.Suite σε καναπέ - κρεβάτι. - ** 4o άτομο μόνο σε Panorama Junior Suite.

Διαμονή υπερπολυτελείας με Ultra All Inclusive!

Βρίσκεται στην Γερακινή πάνω στη θάλασσα και προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών
στην κατηγορία του All Inclusive (περιλαμβάνεται μέχρι και το room service!) Διαθέτει κεντρικό
κτίριο και bungalows, όλα υπερπολυτελώς εξοπλισμένα και διακοσμημένα. Διαθέτει 5 εστιατόρια,
5 ασωτερικά και εξωτερικά μπαρ, κέντρο ευεξίας με εσωτερική πισίνα, ατμόλουτρο, σάουνα και
αίθουσα μασάζ, γυμναστήριο, πινγκ-πονγκ κ.α. Οι μικροί επισκέπτες μπορούν να διασκεδάσουν
στην παιδική χαρά ή με το ειδικό παιδικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα
U ltra A ll I nclusive
• Υπερπλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ.
• Σνακς και όλα τα ποτά (σερβιριστά, αλκοολούχα και μη),
χυμοί, καφέδες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής σε απεριόριστη κατανάλωση!
• Mini club για τους μικρούς μας φίλους
• Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου, εσωτερικής πισίνας, χαμάμ, σάουνας.

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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HYDRAMA GRAND HOTEL

ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΘΡΑΚΙΚΑ ΤΕΜΠΗ - ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

ΥΔΡΑ Μ Α

ΑΓΓΙΤΗΣ - ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ - ΕΙΚΟΣΙΦΟιΝΙΣΑ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - δραμα

Με διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2016) στολίδι της Βορείου Ελλάδος!
HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux
1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για
το παραμυθένιο μας ταξίδι στη Δράμα. Η
ετυμολογία της λέξης προέρχεται από την
παραφθορά του “Ύδραμα”, λόγω της αφθονίας
των νερών που αναβλύζουν στην περιοχή. Το
ίδιο όνομα φέρει και το καταπληκτικό μας
ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL 5*
Lux, που βρίσκεται μπροστά από τον απόλυτα
ενεργειακό χώρο των πηγών της Αγίας
Βαρβάρας στο κέντρο της πόλης. Εγκατάσταση
και χρόνος να παρακολουθήσετε το video του
πως ανακατασκευάστηκε το ιστορικό κτίριο
της καπναποθήκης Spierer 1914-1924 και
μετατράπηκε σε αυτό το αριστουργηματικό
ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Εκκλησιαστικό μουσείο - Δρόμοι
κρασιού (Κτήμα Παυλίδη) - Σπήλαιο Αγγίτη
(Μααρά) - Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (πεζή) στο
Εκκλησιαστικό μουσείο όπου εκτίθενται
εκκλησιαστικοί θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας. Η Δράμα
εκτός των άλλων φημίζεται για τα κρασιά της
και θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφθούμε
ένα από τα οινοποιεία της. Στη διαδρομή μας
προς το Φαλακρό όρος, στην Προσοτσάνη
θα γνωρίσουμε στο κτήμα Παυλίδη τις
ποικιλίες και τις ιδιαιτερότητες που τα
κάνουν τόσο ξεχωριστά. Γευστική δοκιμή
για όσους επιθυμούν (έξοδα ατομικά) και
συνεχίζουμε για το υπόγειο ποτάμιο Σπήλαιο
Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο

μεγαλύτερο σε μήκος της χώρας. Ιδιαίτερα
εντυπωσιακή θα είναι και η επίσκεψη στο
ξακουστό Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι,
όπου θα ενημερωθούμε για την στρατηγική
του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.
Επιστροφή και ξεκούραση. Δείπνο.
3η μέρα: Αρχαιολογικό μουσείο Δράμας
Αλιστράτη - Μονή Εικοσιφοινίσης - Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (πεζή) στο
αρχαιολογικό μουσείο της πόλης (έξοδα
ατομικά). Συνεχίζουμε για το σπήλαιο της
Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα και
ωραιότερα της χώρας μας (έξοδα ατομικά).
Το θέαμα είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες
και σταλαγμίτες μέχρι και 15 μέτρων!
Μετά θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή
Παναγίας Εικοσιφοινίσης (518μ.Χ.), με την
αχειροποίητη θαυματουργό εικόνα της και
αργότερα θα βρεθούμε στην πανέμορφη
Καβάλα για περίπατο στην παραλιακή της
και χρόνος για να δοκιμάσετε τις τοπικές
λιχουδιές. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα.
Δείπνο.
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος)
Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την
Πρώτη Σερρών όπου, για όσους επιθυμούν,
επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Συνεχίζουμε για τον Τύμβο της
Αμφίπολης (Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα
μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε και
επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες
στάσεις.

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
Δίκλινο Σοφίτα *
299
Δίκλινο θέα πόλη
320
Δίκλινο θέα λίμνη
345
3ο άτομο
215
3ο άτομο ως 12 ετών
165
Μονόκλινο Σοφίτα *
447
Μονόκλινο πόλη
485
* Τα δωμάτια τύπου Σοφίτα χωράνε μέχρι 2 άτομα, βρίσκονται
στον 5ο όροφο και έχουν παράθυρα οροφής. Η μετάβαση γίνεται
με ασανσέρ μέχρι τον 4ο όροφο και από εκεί με σκάλα (20 σκαλιά).

Καραθεοδωρή. Επιστροφή και ξεκούραση. Δείπνο
1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη μπουφέ με ποτά.
της Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη και 3η μέρα: Μονές Καλαμιώτισσας &
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο Z PALACE 5*. Δείπνο Αρχαγγελιώτισσας - Πομακοχώρια
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στις Ιερές Μονές της
μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Παναγίας Καλαμιώτισσας και Αρχαγγελιώτισσας
στο ονειρικό τοπίο πάνω από τον ποταμό Κόσινθο.
Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο στην Ακολουθούν μοναδικές εικόνες στα παραδοσιακά
παλαιά πόλη της Ξάνθης με τα λιθόστρωτα χωριά των Πομάκων Εχίνο και Σμίνθη. Επιστροφή.
σοκάκια, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
νεοκλασικά και τα παραδοσιακά οικοδομήματα 4η μέρα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα
που συνδυάζουν την τοπική με την οθωμανική Θησαυρού - Δράμα - Καβάλα
αρχιτεκτονική. Κοντά στο ξενοδοχείο μας θα δούμε Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για τη μαγευτική
τις καπναποθήκες της πόλης και το περίφημο “Π” διαδρομή που “κυλά” δίπλα στο Νέστο μέσα στα
(οδός Καπνεργατών) που πήρε το όνομα του από Θρακικά Τέμπη! Διερχόμεθα το Παρανέστι και από
το σχήμα που έχουν τα κτίρια του 1890. Μετά, την εκεί συνεχίζουμε για το φράγμα του Θησαυρού
κεντρική πλατεία όπου δεσπόζει το παλαιό ρολόι σε ένα τοπίο που θα σας μείνει πραγματικά
του 1859. Στο πεζό μέρος της περιήγησης μας αλησμόνητο. Αργότερα κατευθυνόμαστε για τη
μεταξύ άλλων θα δούμε το Δημαρχείο (του 1830), Δράμα όπου επίσκεψη στο όμορφο πάρκο της
την Δημοτική Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό πόλης με τις μικρές λιμνούλες. Αργότερα θα
Μουσείο (εσωτερική επίσκεψη / έξοδα ατομικά) βρεθούμε στην γραφική Καβάλα για περιήγηση στην
που στεγάζεται στα αρχοντικά των καπνεμπόρων παλιά πόλη και όχι μόνο. Απολαύστε τη διαδρομή
Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, τον μέχρι το κάστρο (κατά προτίμηση με το δημοτικό
μητροπολιτικό ναό (τρίκλιτη βασιλική) του Αγίου τρενάκι) και αφεθείτε στις γευστικές απολαύσεις
Ιωάννου του Προδρόμου (του 1839) με το τριώροφο της παραλιακής. Επιστροφή το απόγευμα στο
καμπαναριό του, το Μητροπολιτικό Μέγαρο του ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.
1897, το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου κ.α. Θα 5η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα.
προχωρήσουμε μέχρι την περιοχή του ποταμού Πρόγευμα μπουφέ. Αποχαιρετούμε την Ξάνθη με
Κόσινθου, που οι ντόπιοι ονομάζουν “παραλία” και τις ομορφότερες αναμνήσεις. Άφιξη στην Αθήνα το
συγκεντρώνει πολλά καφέ, εστιατόρια και μπαρ. βράδυ.
Ακολουθεί μια μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της
Βιστωνίδας για επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Σημείωση: H 4ήμερη εκδρομή επιστρέφει στην
Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά Αθήνα μετά το Φράγμα Θησαυρού. Δεν περιέχει την
σύντομη επίσκεψη στην Κομοτηνή και στο μουσείο Δράμα και την Καβάλα.
Για όλους τους πελάτες της Manessis:
• Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα (μόνο για τους πελάτες με Ι.Χ.) και δείπνα σε
πλούσιους μπουφέδες • Σε όλα τα γεύματα και δείπνα, περιλαμβάνεται λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα
και αναψυκτικά • Καθημερινή εορταστική γωνιά με βουτήματα ή κέϊκ, ζεστό γαλλικό καφέ, ζεστό τσάι
από βότανα με τοπικό μέλι (16.00-18.00) • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου και της σάουνας • Μασάζ &
κομμωτήριο με έκπτωση 15% (κατόπιν ραντεβού)

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

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
υπερπολυτελές ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux στο κέντρο της Δράμας / πηγές
Αγίας Βαρβάρας • Μπουφέ πρωινό και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
22

Ξ ΑΝΘ Η

& δρόμοι του κρασιού

4 μέρες-25 Οκτ
229
195
95
165
290

5 μέρες-25 Οκτ
289
245
115
205
375

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές)
με SMART ALL INCLUSIVE
4 μέρες/3 νύχτες
149
113
δωρεάν
80
210

* Σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη. - ** Σε διπλό καναπέ-κρεβάτι. - Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο: € 12 τη νύχτα.
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Ζ
PALACE 5* στην Ξάνθη • Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δώρο
τα ποτά (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) κατά τη διάρκεια των περιλαμβανομένων
φαγητών • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
μας • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Στις τιμές 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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Ξάνθη

Αλεξανδρούπολη - Αδριανούπολη - Κομοτηνή - Ξάνθη - Δάσος
Δαδιάς Πόρτο Λάγος (Βιστωνίδα) - Σουφλί - Φέρρες - Δέλτα Έβρου

Θράκη - Αδριανούπολη…
σύνορο γης και πολιτισμού!

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί (05:30) για την
Θράκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας RAMADA
PLAZA THRAKI 5* Lux και τακτοποίηση στα
πολυτελή του δωμάτια. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Κομοτηνή - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος
(Βιστωνίδα)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε
για περίπατο στην πόλη της Κομοτηνής.
Eπίσκεψη στο μουσείο Καραθεοδωρή και
μετά από τον Πύργο του Ρολογιού στην
Ερμού και από εκεί προς τα τενεκετζίδικα,
τα μαγαζάκια των Χριστιανών και των
Μουσουλμάνων. Συνεχίζουμε την περιήγηση
προς τα Μουφτεία της Κομοτηνής και το
Εσκί Τζαμί. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη
Ξάνθη όπου θα περιηγηθούμε πεζή στην
παλιά πόλη και θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο
για βόλτα και τις αγορές σας στα περίφημα
ζαχαροπλαστεία της κεντρικής πλατείας.
Αργότερα, θα βρεθούμε στο Πόρτο Λάγος,
όπου θα επισκεφθούμε το Αγιορείτικο Μετόχι
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου μέσα στη λίμνη
της Βιστωνίδας. Μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Αδριανούπολη
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινά με μία
υπέροχη διαδρομή παράλληλα του ποταμού
Έβρου, φτάνοντας μέχρι τα Ελληνοτουρκικά
σύνορα στις Καστανιές (απαραίτητο
διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου), με
κατεύθυνση την πόλη της Αδριανούπολης.
Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
τα ερείπια των Ορθόδοξων Ιερών Ναών, τα
μουσουλμανικά Τεμένη και το Μουσείο Υγείας.
Θα επισκεφτούμε ακόμη στο Κάραγατς,
το Σιδηροδρομικό Σταθμό της γαλλικής

Αναχ.: 25 Οκτωβρίου, 5 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
RAMADA PLAZA THRAKI
5* Lux
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
3ο/4o άτ. 12 ως 18 ετ.
Μονόκλινο

5 μέρες
25 Οκτ
295
245
130
185
220
365

εταιρείας Σιδηροδρόμων, όπου στάθμευε
το Όριαν Εξπρές. Πορεία επιστροφής στην
Αλεξανδρούπολη. Δείπνο μπουφέ.
4η μέρα: Φέρρες - Δέλτα Έβρου - Δάσος
Δαδιάς - Σουφλί
Απολαυστικό πρωινό και εκδρομή στις
βυζαντινές Φέρρες, με το συγκρότημα λουτρών
και το Υδραγωγείο, αξιοθέατα από την εποχή
της Τουρκοκρατίας και την Παναγία την
Κοσμοσώτειρα. Φτάνοντας στο Δέλτα Έβρου
και το Εθνικό του πάρκο (έξοδα ατομικά), θα
ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το
οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός που
προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar
κα θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα του
ποταμού. Αργότερα, επίσκεψη στο Εθνικό
Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς, ένα από τα
ομορφότερα της Ελλάδας, μωσαϊκό βιότοπων
και φωλιά πολλών σπάνιων ζώων και φυτών
που καλύπτει περίπου το 10% του Νομού!
Τελευταίος μας σταθμός η πόλη των τεχνιτών
του μεταξιού, το Σουφλί. Επιστροφή στην
πόλη της Αλεξανδρούπολης. Μπουφέ δείπνο.
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα.
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση από την
Θράκη με τις ομορφότερες εικόνες. Σύντομη
επίσκεψη για καφεδάκι στην πανέμορφη
παραλιακή της Καβάλας και επιστρέφουμε
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημαντικό: Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων
στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα
νέου τύπου (μηχανογραφική με λατινικά
στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη
ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία εισόδου.

ΣΑΝΤ Ο ΡΙΝ Η
Εκδρομή με αεροπλάνο με 3 ξενοδοχεία να επιλέξετε:
SPLENDOUR RESORT 5* Lux / Φηροστεφάνι
ANDROMEDA VILLAS 4* / Ημεροβίγλι - AMBIENCE SUITES 4 κλειδιά / Φηροστεφάνι

1η μέρα: Αθήνα - Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Σαντορίνη. Άφιξη και μεταφορά στα Φηρά στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στα
Φηρά.
2η μέρα: Εκδρομή στο νησί & ηλιοβασίλεμα στην Οία!
Πρόγευμα μπουφέ και θαυμάσια διαδρομή μέχρι το Ακρωτήρι όπου συνεχίζονται οι ανασκαφές
της αρχαίας πόλης. Σύντομο πέρασμα από την παραλία και κατευθυνόμαστε για το μοναστήρι του
Προφήτη Ηλία ενώ δεν θα παραλείψουμε και μία επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο για μία ξενάγηση
γευσιγνωσίας (έξοδα ατομικά)! Επιστροφή, ξεκούραση και το απόγευμα θα απολαύσουμε το πιο
διάσημο ηλιοβασίλεμα του κόσμου στον ιδιότυπο οικισμό της Οίας με τα γραφικά δρομάκια.
3η μέρα: Προαιρετική εκδρομή στο ηφαίστειο
Πρόγευμα μπουφέ. Μέρα ξεκούρασης και ρέμβης. Για όσους επιθυμούν, 09.00 αναχώρηση για
την προαιρετική κρουαζιέρα (έξοδα ατομικά €35) στην Παλιά και Νέα Καμμένη. Θα φτάσουμε στο
ηφαίστειο με εκδρομικά καΐκια και θα δούμε τον κρατήρα του ηφαιστείου, από όπου βγαίνει θειάφι
και ζεστός αέρας. Επιστροφή το μεσημέρι.
4η μέρα: Σαντορίνη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου μέχρι το
μεσημέρι. Αργότερα, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
Τιμή κατ’ άτομο
αεροπορικώς με πρωινό
καθημερινά
ANDROMEDA VILLAS 4* sup
ANDROMEDA VILLAS

SPLENDOUR RESORT
AMBIENCE SUITES

3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες / 4 νύχτες
159
120
Δωρεάν
60
90
220

197
146
Δωρεάν
75
110
270

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

Δίκλινο Superior Caldera
Δίκλινο Jr.Suite Caldera
3ο άτομο σε Jr.Suite
3ο άτ ως 12 ετ σε Jr.Suite
Μονόκλινο Superior Caldera

485
535
450
325
635

SPLENDOUR RESORT 5*

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές/εκδρομές) με ημιδιατροφή
115
90
Δωρεάν
45
70
158

4 μέρες
25 - 28 Οκτ

Δίκλινο Standard SV
Δίκλινο Superior SV
Junior pool suite SV
Family Suite (2+2)*
3ο άτ ως 12 ετ σε Superior
Μονόκλινο Standard SV

425
455
495
1180
295
545

AMBIENCE SUITES 4 κλειδιά
4 μέρες αεροπορικώς με Sky Express:
25/10 Αθήνα - Σαντορίνη 10:00 - 10:55
28/10 Σαντορίνη - Αθήνα 18:15 - 19:05

Δίκλινο Deluxe Suite
Δίκλινο Superior Suite
3ο άτ ως 12 ετ σε Superior
Μονόκλινο Deluxe Suite
* Φόροι αεροδρομίων: € 55 κατ’ άτομο.

385
415
255
485

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

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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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ στο ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ

Τέ

Ίμβρος

Γε

Τσανάκαλε

Ίμ β ρ ο ς - Τέ ν ε δ ο ς - Τ ρ οί α
1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:30 με ενδιάμεσες στάσεις
για την Ξάνθη. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Ζ PALACE 5*. Για όσους επιθυμούν, περίπατος
πεζή στην παλιά πόλη. 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
24

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 - Αλεξανδρούπολη
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 Αλεξανδρούπολης και το υπερπολυτελές RAMADA
PLAZA THRAKI 5* Lux. Δείπνο.
6η μέρα: Αλεξανδρούπολη - 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 τις συνθήκες, χωρίς να παραληφθεί οτιδήποτε
από τα αναγραφόμενα. Επίσης οι διανυκτερεύσεις
της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης δύναται να
πραγματοποιηθούν αντίστροφα. • 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.

σπιτι πατριαρχη

Αναχ.: 25 Οκτ., 6 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
Δίκλινο

395

3ο άτομο

352

3ο άτομο ως 12 ετών

328

Μονόκλινο

525

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές πούλμαν
• Μία (1) διανυκτέρευση στο Z PALACE HOTEL 5* στην Ξάνθη,
τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο υπερπολυτελές (2014) PARION
HOTEL 5* (Lux) στο Τσανάκαλε και μία (1) διανυκτέρευση στο
RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux στην Αλεξανδρούπολη • 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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

Ρίλα

28η με το Ι.Χ. σας

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου

M y st r a s G r a n d 5 * l u x
ΜΥΣΤΡΑΣ
Διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο και δωρεάν Wi-Fi.
Έχει επίσης εστιατόριο και προσφέρει δωρεάν ποδήλατα και εποχική
εξωτερική πισίνα. Απέχει 11 λεπτά με τα πόδια από τον Μυστρά.
Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου διαθέτουν καθιστικό, βεράντα και
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ενώ ορισμένα έχουν θέα στο βουνό. Το
κατάλυμα προσφέρει υδρομασάζ, σάουνα και γυμναστήριο.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό καθημερινά

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

Μ ΠΑΝΣ Κ Ο , στις Βαλκανικές Άλπεις!
Πολυτέλεια & Spa

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

Αναχ.: 25 Οκτ. & 21 Νοε., 4 μέρες
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
PREMIER LUXURY
RESORT 5* DLX
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 6 ετών
3ο άτομο 7 ως 12 ετ.
Μονόκλινο

4 μέρες
25-28 Οκτ.

4 μέρες
21-24 Νοε

229
198
110
180
275

199
180
110
165
240

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

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

Mystras Grand 5* lux
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο Standard
175
255
Δίκλινο Premium
197
288
3ο άτομο
-30%
-30%
3ο άτομο ως 5 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο 6 ως 12 ετών
-50%
-50%
Μονόκλινο Standard
285
420
Επιβάρυνση για ημιδιατροφή, ανά άτομο: Ενήλικες € 25, Παιδιά ως 12 ετών: € 12

ALKYON RESORT & SPA 5*
Βραχάτι Κορινθίας
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή
(πρωϊνό μπουφέ και δείπνο μενού 3 πιάτων)
καθημερινά.
ALKYON RESORT &
SPA 5*
Δίκλινο Standard
Δίκλινο Superior
Δίκλινο Jr.Suite
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτ. 4-12 ετών
(εκτός Standard)
Μονόκλινο Standard
Μεζονέτα *

3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
119
139
189
-30%
Δωρεάν

178
207
280
-30%
Δωρεάν

-50%

-50%

180
395

265
585

*H τιμή της μεζονέτας είναι συνολική για 2 ενήλικες και δύο παιδιά ως 12 ετών.

Περιλαμβάνονται: • Μουσική βραδιά με ντουέτο στο piano-bar, το βράδυ του Σαββάτου. • Δωρεάν wi-fi,
χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου. • Για τους διαμένοντες σε Junior Suites
επιπλέον δωρεάν χρήση σάουνας, χαμάμ, τζακούζι.

GALINI WELLNESS
SPA & RE S ORT 5 *
Καμένα Βούρλα
Το Galini Wellness Spa & Resort 5* είναι πολυτελές ξενοδοχείο στα Καμένα Βούρλα, που
φιλοξενεί το μεγαλύτερο Wellness Spa στα Βαλκάνια! Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο σε νεοκλασικό
στιλ και βρίσκεται σε ένα ήρεμο, φυσικό περιβάλλον το οποίο υπόσχεται άνεση, φιλοξενία και
άψογη εξυπηρέτηση. Με τα τζάκια και τις υπαίθριες βεράντες του, το θέρετρο λειτουργεί όλο το
χρόνο, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα.
Όλα τα 224 δωμάτια είναι προσεκτικά εξοπλισμένα και προσφέρουν όλες τις ανέσεις ενός
θέρετρου. Όλα είναι όμορφα διακοσμημένα και παρέχουν τις πιο σύγχρονες ανέσεις για να
κάνουν τη διαμονή σας όσο το δυνατόν ευχάριστη.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή).
Mitsis Galini 5*
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
103
152
Δίλινο θέα βουνό
Δίκλινο θέα θάλασσα
113
165
Δίκλινο Superior SV
132
195
3ο άτομο
80
120
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
60
80
Μονόκλινο θέα βουνό
155
228
Μονόκλινο θέα θάλασσα
165
244
Family / Maisonete **
326
478
** Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή: € 11 το άτομο ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για all inclusive: € 16 το άτομο ανά διανυκτέρευση. 2ο παιδί € 13

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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28η με το Ι.Χ. σας
14+

Eu p h o r i a R e t r e at 5 * D e l u x e
A Holistic Wellbeing Destination Spa

Στους πρόποδες του Ταϋγέτου, μέσα σε απαράμιλλης ομορφιάς τοπίο, με θέα στον αρχαιολογικό χώρο και λίγα μέτρα
από την πλατεία του Μυστρά, δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2018 το πρώτο ξενοδοχείο της χώρας μας, αφιερωμένο στην
θεραπευτική ολιστική ευζωία μέσω εξειδικευμένων θεραπειών Spa. Έχοντας εντρυφήσει στις φιλοσοφίες και τις τεχνικές
της αρχαίας Ελλάδος και της Κίνας, τις έχει συνδυάσει και έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο “μενού” ατομικών και ομαδικών
προγραμμάτων και θεραπειών με πολλές εξειδικευμένες στοχεύσεις όπως η αποτοξίνωση, το destress, το αδυνάτισμα κ.α.
υπό την καθοδήγηση ειδικών και με τη βοήθεια υπερσύγχρονων οργάνων και εξετάσεων όπου χρειάζεται.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Αποτελείται από 45 δωμάτια και σουίτες, 6 με πλήθος δωματίων θεραπειών, ατμόλουτρο, χαμάμ,
εκ των οποίων βρίσκονται στο αναγεννημένο αρχοντικό φινλανδική σάουνα, Jacuzzi, Tepidarium, ντους εμπειριών,
(19ου αι) του συγκροτήματος. Όλα είναι υπέροχα Cold Ice Mist, γυμναστήριο κ.α. Το σημείο αναφοράς του
διακοσμημένα με στοιχεία που παραπέμπουν στο βυζάντιο, όμως είναι η σφαιρική εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα
υπερπολυτελή υφάσματα αλλά και με όλες τις σύγχρονες που προεκτείνεται και σε υπαίθριο τμήμα! Πρόσβαση στις
ανέσεις όπως βιοκλιματισμό, υποδαπέδια θέρμανση, υπηρεσίες και τους χώρους του Spa επιτρέπεται σε άτομα
Smart Full HD επίπεδη δορυφορική τηλεόραση, DVD & άνω των 16 ετών. Φυσικά διαθέτει πανέμορφα καθιστικά,
ηχοσύστημα, mini bar, θυρίδα δωματίου, διευκολύνσεις μπαρ, εστιατόριο, δωρεάν wi-fi στον χώρο της υποδοχής,
παρασκευής καφέ, τσαγιού και άλλων ροφημάτων από χώρο στάθμευσης εξωτερικό και εσωτερικό, πανέμορφους
βότανα, στεγνωτήρα μαλλιών, φυτικά καλλυντικά μπάνιου κήπους. Σχεδόν σε καθημερινή βάση υπάρχουν τμήματα
Euphoria, μπουρνούζια & παντοφλάκια δωματίου, σίδερο ευζωίας όπως διαλογισμού, Yoga, διαλέξεις, αλλά και
με σιδερώστρα δυνατότητα επιλογής μαξιλαριού, χαλάκι δραστηριότητες όπως πεζοπορία, εκγύμνασης, mat pilates,
Yoga, καθημερινά διπλό καθαρισμό δωματίου, δωρεάν wifi, trx, Qi Gong κ.α.
μπαλκόνι ή βεράντα.
Δωρεάν χρήση Spa: Σε όλους τους διαμένοντες (άνω
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Ο επισκέπτης του Euphoria των 16 ετών) παρέχεται δωρεάν η χρήση της εσωτερικής/
θα διαπιστώσει παντού την προσοχή στη λεπτομέρεια και εξωτερικής πισίνας, του relaxarea, του Waterwell (Kneipp
την διακριτική πολυτέλεια με επιρροές από την τοπική και Therapy), του Tepidarium, της Λακωνικής - Φινλανδικής
τη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Θα εκπλαγεί από το απίστευτο σάουνας, των ντους εμπειριών, του herbal χαμάμ, της
κέντρο ευεξίας/Spa που εκτείνεται σε τρείς ορόφους, κρυοπισίνας, του Cold Ice Mist και του γυμναστηρίου.
Ειδικά πακέτα μέχρι 17/12: με πλήρη διατροφή, συμμετοχή σε καθημερινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων wellness,
προσωπικές θεραπείες - περιποιήσεις: Κατ’άτομο σε δίκλινο για 3 νύχτες από € 1199, για 5 νύχτες από € 1850
Ζητείστε μας πληροφορίες!

Santa Marina Arachova 4* Sup

Αράχωβα

Τιμή δωματίου τη βραδιά με πρωϊνό
Euphoria Retreat 5* Deluxe

Grecotel Egnatia 4*

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά.
Grecotel Egnatia 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο
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4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες / 4 νύχτες
175
229
90
120
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
285
374

1 νύχτα
1/9 - 30/9
6/10 - 16/11
ΠΡΟΣΦΟΡΑ*

17/11 - 19/12

Με πρωινό + 1 θεραπεία
Δίκλινο Classic
335
390
350
Δίκλινο Superior
405
446
406
Δίκλινο Executive
475
518
470
Μονόκλινο Classic
255
302
274
Με πρωινό μόνο
Δίκλινο Jr.Suite
505
529
473
Δίκλινο Executive Jr.Suite
555
577
517
Δίκλινο Heritage Leoncini
730
714
634
Μονόκλινο Jr.Suite
375
388
333
3ο άτομο άνω των 14 ετ.
100
118
118
* ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ισχύει για κρατήσεις τουλάχιστον 2 διανυκτερεύσεων.
Για λιγότερο, οι τιμές προσαυξάνονται κατά 25%.
NON REFUNDABLE: Για κρατήσεις με προπληρωμή χωρίς δικαίωμα αλλαγής ή
ακύρωσης, παρέχεται έκπτωση 5%. Επιβάρυνση ημιδιατροφής: € 50 το άτομο ανά
γεύμα ή δείπνο.
Ελάχιστη διαμονή : Σαββατοκύριακα 2 νύχτες.
Με πρωϊνό + 1 θεραπεία: Μία θεραπεία 50’ ανά δωμάτιο ανά ημέρα της επιλογής
σας από τις ακόλουθες: • Signature Muscle & Structure Intense Massage • Signature
Euphoria Light & Relax Aroma Massage • Sensorial Scrub Ritual.
Δωρεάν χρήση Spa: Σε όλους τους διαμένοντες (άνω των 16 ετών) παρέχεται
δωρεάν η χρήση της εσωτερικής/εξωτερικής πισίνας, του relaxarea, του Waterwell
(Kneipp Therapy), του Tepidarium, της Λακωνικής - Φινλανδικής σάουνας, των
ντους εμπειριών, του herbal χαμάμ, της κρυοπισίνας, του Cold Ice Mist και του
γυμναστηρίου.

Avaris Hotel 5*

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
μεταφορές / εκδρομές) με πρωϊνό μπουφέ καθημερινά
25 ή 26 - 28 Οκτ.
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
159
239
Δίκλινο Classic
Δίκλινο Superior
229
345
Δίκλινο Suite
349
520
Δίκλινο Deluxe Suite
477
715
3ο άτομο *
70
105
* 3ο άτομο ως 4 ετών δωρεάν στο κρεβάτι των γονέων του.

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑ

Παροχές Avaris χωρίς χρέωση:

• Παιδική απασχόληση κάθε απόγευμα
στο Play Room του ξενοδοχείου
(18.00-23.00)
• Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους
του ξενοδοχείου
• Early Check in και late Check out
κατόπιν διαθεσιμότητας
• Ελεύθερη χρήση του γυμναστηρίου
(10:00-18:00)
• 20% έκπτωση σε θεραπείες μασάζ.
• Δωρεάν υπαίθριο και στεγασμένο
πάρκινγκ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΘΕΣΗ ΣΩΤΗΡΑ

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές / εκδρομές)
με πρωινό και δείπνο μπουφέ καθημερινά
Avaris Hotel 5*

3 μέρες /
2 νύχτες
145
155
165
220
260
Δωρεάν
220

4 μέρες /
3 νύχτες
210
225
240
320
380
Δωρεάν
320

Δίκλινο Standard *
Δίκλινο Loft Triple
Δίκλινο Deluxe
Δίκλινο Loft Suite
Δίκλινο Suite
3ο / 4ο άτομο **
Μονόκλινο Standard
* Standard = Μόνο δίκλινα ή μονόκλινα
** Ανεξαρτήτως ηλικίας, σε όλους τους τύπους δωματίων, εκτός από τα Standard

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

28η με το Ι.Χ. σας
K i n e tta B e a c h H o t e l & S pa 4 *
Το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa 4*, βρίσκεται μέσα σε πανέμορφους
κήπους, μόλις 56 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Εδώ που συνηθίζουν οι κάτοικοι της
πρωτεύουσας, να αναζητούν και να απολαμβάνουν όμορφες στιγμές, σε ένα σικάτο
περιβάλλον. Είναι ιδανικό για οικογενειακές διακοπές, συνδυάζοντας υπηρεσίες για
μεγάλους και μικρούς, χαλάρωση και παιχνίδι, διασκέδαση με πολλές επιλογές.
ΔΙΑΜΟΝΗ: 253 πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, σε μικρά κτήρια & bungalows και 3 σουίτες,
θα φιλοξενήσουν τις πιο ωραίες στιγμές των διακοπών σας. Μέσα σε κήπους, που σας οδηγούν
στην όμορφη παραλία! Τα δωμάτια μπορούν να φιλοξενήσουν 1 έως 4 άτομα και είναι όλα με
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και μπαλκόνι ή βεράντα στους υπέροχους κήπους.
ΠΑΡΟΧΕΣ: 2 εστιατόρια με μεσογειακή και διεθνή κουζίνα με θέα τη θάλασσα ή την πισίνα, σαλόνι
με τζάκι, μπαρ, αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών, πισίνα, παιδική χαρά, γήπεδο ποδοσφαίρου
5x5, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις, γήπεδο βόλεϊ και ένα πλήρως εξοπλισμένο Spa, με μεγάλη
ποικιλία από θεραπείες σώματος & προσώπου, μασάζ & γυμναστήριο.
Αποστάσεις για.. κοντινές αποδράσεις: 500 μέτρα από την όμορφη Κινέττα & τον
προαστιακό σταθμό, 7 χιλιόμετρα από το γραφικό ψαροχώρι των Αγίων Θεοδώρων, 25 χιλιόμετρα
από την πόλη της Κορίνθου και 30 χιλιόμετρα από το κοσμοπολίτικο Λουτράκι.
Κ S pa :
Στο πλήρως εξοπλισμένο Κ SPA θα βρείτε (με
έξτρα χρέωση) μεγάλη ποικιλία από θεραπείες
σώματος και προσώπου, μασάζ και ολιστικές
θεραπείες. Χαλαρώστε στη θερμαινόμενη
πισίνα ή στο jacuzzi, αναζωογονηθείτε στο
χαμάμ ή τη σάουνα, απολαύστε μία από τις
πολλές θεραπείες που προσφέρει το spa jet.
Στο Κ Spa θα βρείτε ακόμη και γυμναστήριο.

ALL INCLUSIVE
Πρωινό - Μεσημεριανό - Βραδινό σε μπουφέ με νερό & κρασί
(λευκό, ροζέ, κόκκινο) στο κεντρικό εστιατόριο.
10:30 - 18:00 snack bar: αναψυκτικά σε ποστ μιξ, χυμό πορτοκάλι (τύπου amita), καφέ
φίλτρου, τσάι, βαρελίσια μπύρα, ούζο, τζιν, βότκα, ουίσκι, ρούμι (αλκοολούχα από τις 11:00).
16:00 - 17:30 κέικ και βουτήματα ή σνακ.
18:00 - 23:30 κεντρικό μπαρ: αναψυκτικά σε ποστ μιξ, χυμό πορτοκάλι (τύπου amita),
καφέ φίλτρου, τσάι, βαρελίσια μπύρα, ούζο, τζιν, βότκα, ουίσκι, ρούμι, κοκτέιλ ημέρας
(αλκοολούχο και μη)

AIOLIDE S 3 * S U P
…. στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα σε υψόμετρο 800 μέτρων
Στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα σε υψόμετρο 800 μέτρων το
παραδοσιακά πετρόχτιστο «Αιολίδες» σας υποδέχεται στο κεντρικό χωριό
Καλύβια Πεζούλας.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Ευρύχωρα κλιματιζόμενα δωμάτια, με σαλόνι, πέτρινο τζάκι
και ιδιωτικό ανατολικό μπαλκόνι . Όλα τα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση
Lcd 32’, χρηματοκιβώτιο, ψυγειάκι, mini bar και στα μπάνια ντουζ με στήλη
υδρομασάζ και προϊόντα περιποίησης. Κάθε δωμάτιο έχει τα δικά του
χρώματα και στυλ διακόσμησης
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αίθουσα πρωινού, Café Bar Restaurant με τζάκι
,πισίνα 50m2 , δωρεάν WiFi σε όλους τους χώρους και ιδιωτικός χώρος
στάθμευσης,business center,πωλητήριο ειδών δώρων & αναμνηστικών ,
κήπος 10 στρεμμάτων.

Grecotel Cape Sounio

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές)
με ALL INCLUSIVE καθημερινά
25 ή 26 - 28 Οκτ.
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
119
175
Δίκλινο
3ο άτομο
78
117
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Μονόκλινο
205
299
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - Kinetta Beach - Αθήνα: € 30 κατ’άτομο.

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς
μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό και ένα
γεύμα ή δείπνο καθημερινά (σερβιριζόμενο), για
το 3ήμερο της 28ης Οκτωβρίου.
25 ή 26 - 28 Οκτ.
3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο Comfort
144
192
Δίκλινο Superior
162
215
3ο άτομο
50
75
3ο άτομο ως 8 ετ
Δωρεάν
Δωρεάν
Studio *
398
554
* Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας.

Επιπλέον περιλαμβανόμενα: • Γλυκό καλωσορίσματος στο δωμάτιο
• Δωρεάν τα πρώτα ξύλα (7 κιλά) σε κάθε δωμάτιο για το τζάκι στο
σύνολο της διαμονής • Διασκέδαση με ζωντανή μουσική το βράδυ
του Σαββάτου 26/10 • Έκπτωση 10% στις δράσεις του ξενοδοχείου
(περίπατος σε μονοπάτι, πωλητήριο δώρων & αναμνηστικών).

XENIA PALACE PORTARIA 4* sup

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

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές)
με μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά
(ημιδιατροφή)
26 - 28 Οκτωβρίου

3 μέρες / 2 νύχτες

Δίλινο Sup Bglw SV

199

Δίλινο Dlx Bglw SV

220

3ο άτομο

70

3ο άτομο ως 12 ετών

25 ή 26 - 28 Οκτ.

Δωρεάν

Family MV (2+2)

497

Family MV (3+1)

615

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

3 μέρες / 4 μέρες /
2 νύχτες 3 νύχτες

Δίκλινο Classic *

129

192

Δίκλινο Classic Panoramic View

140

210

3o άτομο έως 6 ετών

Δωρεάν Δωρεάν

3o άτομο 7 έως 12 ετών

20

30

Μονόκλινο Classic *

199

295

Jr ή Family Suite έως 4 άτομα **

499

740

Panoramic Suite έως 4 άτομα **

499

740

* θέα κήπο ή βουνό ή πισίνα. - ** Συνολική τιμή δωματίου.

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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Προσκυνηματική εκδρομή

Στις Μονές του Αγίου Όρους

ΛΙ Μ Ν Η ΠΛΑΣΤ Η ΡΑ

Το Άγιο Όρος είναι ο πυρήνας της Ορθοδοξίας. Δεν είναι απλά μια εμπειρία, είναι διαδρομή ζωής

. . . η ω ρ α ί α κ ο ι μ ω μ έ ν η τ ω ν Α γρ ά φ ω ν

Στην εποχή της τεχνολογίας και της ταχύτητας, ένας απλός εκκλησιασμός μοιάζει πλέον με όαση μέσα
στην έρημο. Πόσο μάλλον ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο στο “Περιβόλι της Παναγίας”, την Αθωνική
Πολιτεία όπου θα βιώσουμε τις λειτουργίες, το τελετουργικό, την Αγιορείτικη κουζίνα, θα περπατήσουμε
σε μοναδικά μονοπάτια, θα δούμε Άγια Λείψανα, θαυματουργές εικόνες, μοναδικά Βυζαντινά κειμήλια. Οι
Αγιορείτες Πατέρες άγρυπνοι εδώ και 10 αιώνες, κρατούν το Άγιο Όρος αλλά και την Ορθοδοξία ζωντανή,
πνευματική, μυστηριακή. Ένα ταξίδι αυθεντικό μέσα στη χιλιόχρονη διαδρομή της χριστιανοσύνης
που συνοδεύει ειδικευμένος συνεργάτης μας με 25ετή και πλέον εμπειρία στο είδος.
Σημαντικές σημειώσεις: • Για ευκολία στις μετακινήσεις δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση βαλίτσα,
αλλά κάποιο back pack με τα απολύτως απαραίτητα. • Η διαμονή στις Ιερές Μονές εξαρτάται
από τη διαθεσιμότητα φιλοξενίας • Η φιλοξενία μας θα είναι μεταξύ των Ιερών Μονών Βατοπεδίου Μεγίστης Λάβρας Αγίου Παύλου - Διονυσίου - Γρηγορίου - Ξενοφώντος - Κουτλουμουσίου - Ιβήρων Παντοκράτορος. • Επιτρέπεται η φωτογράφηση στους εξωτερικούς και προαύλιους χώρους των Μονών,
όχι εντός των εκκλησιών. • Το γκρουπ ή την ομάδα οδηγεί στο Άγιο Όρος έμπειρος συνοδός.
1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Ουρανούπολη - Άγιο Όρος
Αναχώρηση από Αθήνα με το τραίνο ή αεροπορικώς. Άφιξη νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και
μεταφορά με mini van (οδικώς) στην Ουρανούπολη. Τακτοποίηση των διαμονητηρίων και επιβίβαση στο
πλοίο για Δάφνη - Άγιο Όρος. Άφιξη στη Μονή που θα μας φιλοξενήσει. Αγιορείτικο καλωσόρισμα στο
Αρχονταρίκι με καφέ, ρακί, και λουκούμι και εν συνεχεία τακτοποίηση στον ξενώνα της Μονής για την
διαμονή μας. Η πρώτη ημέρα της επίσκεψής μας περιλαμβάνει ξενάγηση στην περιοχή γύρω καθώς και
ξενάγηση εντός της Ιεράς Μονής. Παρακολούθηση της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού.(17:00 - 18:00)
Το τυπικό περιλαμβάνει: Ακολουθία του Εσπερινού, Τράπεζα με τους Αγιορείτες Πατέρες, Απόδειπνο,
Θεία εξομολόγηση (προαιρετικά), Προσκύνηση Αγίων Λειψάνων, Πνευματικό διάλογο - ομιλία με Γέροντα
της Μονής, εφόσον το τυπικό το επιτρέπει.
2η μέρα: Άγιο Όρος
Το πρόγραμμα ξεκινάει με τις Ιερές ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί
Τράπεζα με τους Πατέρες, σύμφωνα με το τυπικό της Μονής. 09:00-10:00 Αναχώρηση από τη Μονή για
Καρυές για ξενάγηση στην περιοχή και το Πρωτάτο για προσκύνημα στην Αγία και θαυματουργή εικόνα
ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ η οποία θεωρείται ως “κοινή εφέστιος προστάτις” εικόνα όλων των Αγιορείτικων Μονών,
φέρουσα στο πλαίσιό της τις σφραγίδες και των 20 Μονών. Ακολουθούν επισκέψεις στην Ιερά Σκήτη
στου Αγίου Ανδρέα του Βατοπεδινού, την Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου όπου η θαυματουργός εικόνα της
Παναγίας ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, στο κελί του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα (οδοιπορικώς), στο κελί
του Πατρός Γαβριήλ. Αργότερα παρακολούθηση της Ιεράς Ακολουθίας του Εσπερινού.(17:00 - 18:00) και
ακολουθεί Τράπεζα με τους Αγιορείτες Πατέρες. Μετά το Απόδειπνο, προσκύνηση Αγίων Λειψάνων και
εφόσον το τυπικό το επιτρέπει, πνευματικοί διάλογοι και ομιλία με Γέροντα της Μονής.
3η μέρα: Άγιο Όρος - Ουρανούπολη - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Το πρόγραμμα ξεκινάει με τις Ιερές ακολουθίες του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Ακολουθεί
Τράπεζα με τους Πατέρες, σύμφωνα με το τυπικό της Μονής. Αναχώρηση 09:00 για το λιμάνι της Δάφνης
και από εκεί μετάβαση με πλοίο στην Ουρανούπολη. Συνεχίζουμε οδικώς για Θεσσαλονίκη, απ’όπου
επιστρέφουμε με το τραίνο ή αεροπορικώς στην Αθήνα. Άφιξη το βράδυ.

...με διαμονή στο υπέροχο AIOLIDES 3* Sup

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή καθημερινά
Πτήσεις
όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα.
Αναχωρήσεις
Με
Οκτώβριος: 11, 18
αεροπλάνο
Νοέμβριος: 8, 15, 22, 29
3 μέρες

Με
τραίνο
3 μέρες

Βασική διαμονή
369
Δίκλινο ως Τετράκλινο
489
Φόροι αεροδρομίου: Συμπεριλαμβάνονται

289
410

3 μέρες αεροπορικώς με Olympic Air
Αθήνα - Θεσσαλονίκη 07:00 - 07:55
Θεσσαλονίκη - Αθήνα 19:40 - 20:30
Τραίνο
Αθήνα - Θεσσαλονίκη Απλό 23:50 - 05:20
Θεσσαλονίκη - Αθήνα Intercity 18:15 - 22:24

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με φόρους αεροδρομίων ή εισιτήρια τραίνου Αθήνα-θεσ/
νίκη-Αθήνα οικονομικής θέσης • Μεταφορές-εκδρομές ως ανωτέρω πρόγραμμα με κλιματιζόμενο βαν •
Εισιτήρια πλοίου Ουρανούπολη-Δάφνη-Ουρανούπολη • Διαμονή και διατροφή στη Μονή ως πρόγραμμα
με βάση το τυπικό της • Υπηρεσίες τοπικού συνεργάτου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α
28

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

Αναχ.: 22 Νοε. - 3 μέρες

AIOLIDES

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
Δίκλινο

169

3ο άτομο

135

3ο άτομο ως 8 ετ.

85

Μονόκλινο

215

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

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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με διαμονή στην Πορταριά στο μοναδικό
Εμπόριο Εορδαίας

Xenia Palace Portaria

Γιορτή Κάστανου & Βάλια Κάλντα

Μαγευτικό Πήλιο

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

Super προσφορά μόνο για το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Νοεμβρίου
1η μέρα: Αθήνα - Μακρινίτσα - Πορταριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση το “Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή
Μακρινίτσα, που κουρνιασμένη στην πλαγιά του βουνού στέκεται σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω
από την πόλη του Βόλου. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια,
προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, φωτογραφίες στη μαρμάρινη
βρύση “αθάνατο νερό” με τους λεοντόμορφους κρουνούς και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό
“Θεόφιλο”. Αφού απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα, θα κατευθυνθούμε την Πορταριά με τα γραφικά
καλντερίμια την Παναγία Πορταρέα. Εγκατάσταση στο μοναδικό XENIA PALACE PORTARIA 4* sup
σε καταπληκτική τοποθεσία και με απίστευτη θέα στην πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό! Το
βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα
Μπουφέ πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή
μέχρι τα γραφικά Χάνια όπου χρόνος για καφέ και αγορές από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα
παραδοσιακά προϊόντα. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά, με την
περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα που περιέχει 3.000 παλιούς τόμους, χάρτες και έγγραφα
(εξωτερική επίσκεψη). Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα!
Χρόνος για περίπατο στα γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι στα παραδοσιακά καφενεία στην
πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο πλάτανο! Επιστροφή στα ξενοδοχείο για να απολαύσουμε τους
υπέροχους χώρους, τα σαλόνια με το τζάκι, το ατμοσφαιρικό μπαρ, την απίστευτη θέα αλλά και το
μοντέρνο του Spa (με σχετική χρέωση) με πλήθος από κούρες και τζακούζι με θέα!. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές - Βόλος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια για επιβίβαση στο θρυλικό
τραινάκι του Πηλίου (έξοδα ατομικά) που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Ταξίδι απολαυστικό και
μεγαλειώδες με την αίσθηση μιας άλλης εποχής, εμπειρία μοναδική πλέον στην ζωή του σύγχρονου
ανθρώπου. Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική εκκλησία των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη δημόσια βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε
για την πόλη του Βόλου όπου χρόνος για γεύμα στα φημισμένα τσιπουράδικα. Επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: η 2ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 2ης ημέρας.

Αναχ.: 11 Οκτ., 4 μέρες
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
Δίκλινο Standard

189

Τραινάκι

Δίκλινο Deluxe

205

Δίκλινο Suite 70μ2

215

Αναχ.: 29 & 30 Νοε., 2 & 3 μέρες

3ο άτομο

165

Μονόκλινο Standard

245

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

XENIA PALACE PORTARIA

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας Περιλαμβάνονται:
μέσο Ι.Χ. (χωρίς μεταφορές/ • Μεταφορές, εκδρομές με
Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή
εκδρομές) με ημιδ/φή
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
XENIA PALACE
2 μέρες
3 μέρες
2 μέρες /
3 μέρες / • Διαμονή στο XENIA PALACE
30 Νοε
29 Νοε
1 νύχτα
2 νύχτες
PORTARIA 4* sup
PORTARIA 4* sup • Μπουφέ
Δίκλινο
105
165
49
98
πρωινό και δείπνο καθημερινά
3ο άτομο
105
165
49
98
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός
3ο άτομο ως 6 ετών
65
85
Δωρεάν
Δωρεάν • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
3ο άτ. 7 ως 12 ετών
85
125
30
60
ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με
Μονόκλινο
125
195
72
140
πούλμαν 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
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πολιτιστικές
Μονοήμερες

ΤΑΤΟΪ

κτήμα
& Mont Parnes
Αναχωρήσεις:
19 Οκτωβρίου & 14 Δεκεμβρίου

• Μονοήμερη εκδρομή στο κτήμα Τατοΐου
• Με εκλεκτό γεύμα μπουφέ στο υπέροχο εστιατόριο 		
“1055” του Mont Parnes!
• Με δωρεάν είσοδο στο καζίνο (για όσους επιθυμούν).
Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα, μέσω του “δρόμου του
βασιλιά” για Βαρυμπόμπη και Τατόι όπου σε ένα υπέροχο φυσικό
περιβάλλον στην καρδιά του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας,
θα επισκεφθούμε τον χώρο του πρώην βασιλικού κτήματος. Θα
περιηγηθούμε (εξωτερικά) στις πολλαπλές κτιριακές εγκαταστάσεις
όπως το θερινό ανάκτορο, τα βοηθητικά κτίρια, το κτίριο των
αξιωματικών της φρουράς, το ξενοδοχείο, τα βουστάσια, το
οινοποιείο, το ιπποστάσιο, το βουτυροκομείο, τα γκαράζ, το βασιλικό
κοιμητήριο.
Ακολουθεί ανάβαση με το τελεφερίκ στο Regency Casino Mont
Parnes όπου θα γευματίσουμε με στυλ στο ατμοσφαιρικό “1055 Café
Restaurant” απολαμβάνοντας εκλεκτό μπουφέ και φυσικά την πιο
επιβλητική θέα ολόκληρης της Αττικής, στα 1055 μέτρα υψόμετρο!
Για όσους επιθυμούν, δωρεάν είσοδος στο καζίνο. Επιστροφή το
απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ανάβαση/κατάβαση στο Mont Parnes με το τελεφερίκ
• Εκλεκτό γεύμα μπουφέ στο εστιατόριο του Mont Parnes
• Για όσους επιθυμούν, δωρεάν είσοδος στο καζίνο.
• Φ.Π.Α.
Σημείωση:
Για όσους επιθυμούν (21 ετών και άνω) να επισκεφθούν και τον χώρο
παιγνίων του Casino, ταυτότητα ή διαβατήριο είναι απαραίτητα.
Ισχύει ενδυματολογικός κώδικας.

κόστος κατ’άτομο: € 49
30

Πύργος Βασιλίσσης

Χασιά - Άγ. Κυπριανος
Αναχωρήσεις:
23 Νοεμβρίου & 7 Δεκεμβρίου

Άσκρη - Λίμνη Μουσών - Οινογευσία
Αναχώρηση: 9 Νοεμβρίου

Σε αυτή την “μεστή” εκδρομή, θα μάθουμε για την ιστορία του
εντυπωσιακού πύργου της βασιλίσσης Αμαλίας από τον
ειδικό κο Βασίλη Κουτσαυλή, θα τον επισκεφθούμε εσωτερικά,
θα περπατήσουμε στους κήπους και τα αμπέλια του, θα
φωτογραφηθούμε με άλογα του κτήματος, θα γνωρίσουμε
το οινοποιείο και θα δοκιμάσουμε τα βιολογικά του κρασιά.
Αργότερα θα γευματίσουμε σε μία από τις καλύτερες ταβέρνες
της Χασιάς και η μέρα μας θα κλείσει με προσκύνημα στην Ιερά
Μονή Αγίου Κυπριανού στη Φυλή.
Αναχώρηση 09.00 από Σύνταγμα, με προορισμό τον Πύργο της
Βασιλίσσης στο Ίλιον. Αφού μάθουμε για την ιστορία του, θα
ξεναγηθούμε εξωτερικά αλλά και εσωτερικά για να θαυμάσουμε
τα αναπαλαιωμένα δωμάτια και τις τοιχογραφίες του. Ακόμα θα
δούμε τον κήπο με το ωραίο σιντριβάνι, τα ιπποστάσια για τα
αγωνιστικά άλογα, θα περπατήσουμε στο κτήμα για να μάθουμε
για τις βιολογικές του καλλιέργειες και φυσικά το περίφημο
οινοποιείο του. Θα ακολουθήσει οινογευσία με συνοδευτικά υπό
την καθοδήγηση της οινολόγου του κτήματος και θα μάθουμε
(ή θα θυμηθούμε) τον ενδεδειγμένο τρόπο συνδυασμών και
απόλαυσης τους.
Αργότερα θα ανηφορίσουμε για την Χασιά όπου θα γευματίσουμε
σε μία από τις καλύτερες ταβέρνες της περιοχής.
Η μέρα μας θα “γεμίσει” και ψυχικά με την επίσκεψη μας στην
Ιερά Μονή του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης στη Φυλή, όπου
θα υπάρξει χρόνος για προσκύνημα και για όσους επιθυμούν
να συμμετέχουν στο διάβασμα της Ευχής του Αγίου από τον
Παππούλη, να μυρωθούν και να προσκυνήσουν και τον τάφο του
γέροντα Κυπριανού. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Το εισιτήριο εισόδου, ξενάγηση και οινογευσία
στον Πύργο Βασιλίσσης.
• Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στη Χασιά
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Φ.Π.Α.

κόστος κατ’άτομο: €

Νέο Αρχαιολογικό Θήβας

49

Αναχώρηση ώρα 08.00 από Σύνταγμα, για Θήβα. Επίσκεψη
στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών (έξοδα ατομικά)
που στεγάζει πλήθος αντικειμένων, αντιπροσωπευτικών
των χιλιετιών της συνεχούς ανθρώπινης δραστηριότητας
στη Βοιωτία. Ο εκθεσιακός χώρος αναπτύσσεται σε δυο
διαφορετικά επίπεδα. Ο εξώστης λειτουργεί και ως σύντομη
διαδρομή για τον επισκέπτη που διαθέτει περιορισμένο
χρόνο, με ιδιαίτερη αναφορά στις τραγωδίες του θηβαϊκού
μυθολογικού κύκλου, ενώ επιπλέον οδηγεί στον στεγασμένο
αρχαιολογικό χώρο στα θεμέλια του μουσείου. Εκεί
διατηρείται τμήμα οικίας της 3ης χιλιετίας, τάφοι του 17ου αι.
π.Χ. και η θεμελίωση του μυκηναϊκού τείχους της Καδμείας
(13ος αι. π.Χ.).
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον ιερό ναό του Αγίου Λουκά,
όπου βρίσκεται ο τάφος του Λουκά του Ευαγγελιστού, που
έζησε στην Θήβα τον 1ο μ.Χ. αιώνα.
Ελαφρύ γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στην Θήβα. Αργότερα
συνεχίζουμε για την Άσκρη στις ανατολικές υπώρειες του
Ελικώνα, όπου γινόταν η γιορτή των “Μουσείων” με μουσικούς
και θεατρικούς αγώνες για να τιμήσουν τις εννέα Μούσες,
προστάτιδες των Γραμμάτων και των Τεχνών. Στο κέντρο
του χωριού δεσπόζει η προτομή του μεγάλου επικού ποιητή
Ησίοδου, που γεννήθηκε και πέθανε εδώ. Θα επισκεφθούμε
το Οινοποιείο “Κτήμα Μουσών” της οικογένειας Ζαχαρία
για γευσιγνωσία. Χρόνος για καφέ στην λίμνη Μουσών σε
περιβάλλον μοναδικά όμορφο. Επιστροφή (μέσω Αλιάρτου)
στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
• Οι μεταφορές με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Έμπειρος συνοδός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής
• Ελαφρύ γεύμα σε εστιατόριο στη Θήβα
• Φ.Π.Α.

κόστος κατ’άτομο: € 39

EARLY
CHRISTMAS
PLANNING
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Amalia Hotel
Meteora 4*

με Extra Smart All Inclusive

προτάσεις για να εξασφαλίσετε
έγκαιρα - και ξένοιαστα - τις διακοπές σας
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε
ξενοδοχεία όπου τα δωμάτια εξαντλούνται πιο
γρήγορα!
Μπορείτε, από τώρα, να επιλέξετε που θέλετε να
περάσετε τα Χριστούγεννα ή/και την Πρωτοχρονιά
(έως και τα Φώτα), χωρίς βιαστικές αποφάσεις
της τελευταίας στιγμής. Σας προτείνουμε οκτώ
διαφορετικές επιλογές, η κάθε μία με τα δικά της,
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, για να επιλέξετε άνετα.

Για τα Χριστούγεννα, την
Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια.

• Extra Smart ALL INCLUSIVE
• “Δίπλα” στον Μύλο των Ξωτικών!
• Παραμύθια δίπλα στο τζάκι!
• με Χριστουγεννιάτικο Χωριό
εσωτερικού Χώρου!
• Ψητά κάστανα το απόγευμα
• Εορταστικά διπλά Ρεβεγιόν
24,25, 31 Δεκ.& 01 Ιαν. με ορχήστρα
• Υπέροχες ιδέες εκδρομών
(Λ.Πλαστήρα, Μύλος Ξωτικών,
Ελάτη, Μέτσοβο κ.α.)

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τιμή κατ΄ άτομο δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με παροχές
EXTRA SMART ALL INCLUSIVE, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν
με ζωντανή μουσική & πλούσια παιδική απασχόληση στο
CHRISTMAS KID’S CLUB.
Στα ενδιάμεσα με απλή ημιδιατροφή, χωρίς παιδική απασχόληση

Amalia Hotel
Meteora 4*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. έως 10 ετ.
4ο άτ. 2 έως 10 ετ.
Μονόκλινο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 μέρ./
3 νύχτ.
269
195
Δωρεάν
165
405

5 μέρ./
4 νύχτ.
335
240
Δωρεάν
195
520

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3,4,5 Ιαν
3 μέρ./
2 νύχτ.
155
109
Δωρεάν
99
250

4 μέρ./
3 νύχτ.
219
140
Δωρεάν
125
345

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
**
2 μέρ./
1 νύχτ.
59
37
Δωρεάν
37
94

** Ενδιάμεσα: 21, 22, 27, 28, 29 Δεκ
Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών,
που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

7

στα
Manessis Family Winter Clubs
Γιάννενα - Μετέωρα - Ναύπλιο - Δελφοί
Αλεξανδρούπολη - Ξάνθη - Ρίο Αχαΐας
αλλά και στο εξαιρετικό Volos Palace

Manessis Family Winter Clubs

Βασικές Παροχές
• Ιδανικά

για όλη την οικογένεια.
παροχές και περιβάλλον.
• Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ και
απεριόριστη κατανάλωση ποτών στα φαγητά
κρασιά, μπύρες, αναψυκτικά κ.α.
• Πλούσια εορταστικά ρεβεγιόν με ζωντανή
• Αξεπέραστες

μουσική και χορό.
• Πλήρες

καθημερινό παιδικό πρόγραμμα με
έμπειρους παιδαγωγούς, μοναδικά mini club.
• Και πολλές εκπλήξεις!
Χορταστικές Γιορτές,
με πλούσια Ψυχαγωγία,
πραγματικά Αξεπέραστες!

Amalia Hotel
NAUPLIA 4* sup

με Smart All Inclusive
και ένα Μοναδικό Χριστουγεννιάτικο
Χωριό!
• Για μικρούς… και μεγάλους.
• Διασκέδαση με το μαγικό τρενάκι, με
τραμπολίνο, face painting, δακτυλομπογιές,
Χριστουγεννιάτικες χειροτεχνίες κ.α.
• Πανέμορφα ξύλινα σπιτάκια: Ταχυδρομείο
- Το σπίτι του Αγ. Βασίλη & Μαγικό
Πλανητάριο. Όλα τα παιδιά θα παίζουν και θα
φωτογραφίζονται από τους γονείς, ενώ οι μεγάλοι
θα απολαμβάνουν το ρόφημα τους.
• Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα περιμένουν
μικρούς και μεγάλους.
• Εορταστικά διπλά Ρεβεγιόν 24,25, 31 Δεκ.&
01 Ιαν με ορχήστρα για αξέχαστες βραδιές κεφιού
• Υπέροχες ιδέες εκδρομών (Ναύπλιο, Κεφαλάρι,
Ι.Μ. Λουκούς, Βυτίνα, Μυκήνες κ.α.)

ΝΑΥΠΛΙΟ

Τιμή κατ΄ άτομο δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με πλήρη
διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά,
2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, πλούσια παιδική
απασχόληση & ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ.
Στα ενδιάμεσα με απλή ημιδιατροφή, χωρίς παιδική απασχόληση

Amalia Hotel
NAUPLIA
4* sup

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3,4,5 Ιαν

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
**

4 μέρ./
3 νύχτ.

5 μέρ./
4 νύχτ.

3 μέρ./
2 νύχτ.

4 μέρ./
3 νύχτ.

2 μέρ./
1 νύχτ.

Δίκλινο

259

325

149

205

59

3ο άτομο

199

250

125

165

36

3ο άτ. έως 10 ετ.

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτ. 2 έως 10 ετ.

165

205

99

125

36

Μονόκλινο

385

495

235

335

98

** Ενδιάμεσα: 21, 22, 27, 28, 29 Δεκ
Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που
επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

Στις τιμές 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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Amalia
Hotel

Delphi 4*
δελφοι
Τιμή κατ΄ άτομο δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί,
μπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, πλούσια παιδική
απασχόληση. Στα ενδιάμεσα με απλή ημιδιατροφή, χωρίς παιδική απασχόληση

Ο top προορισμός βουνού, κοντά στην Αθήνα,
σας περιμένει και έχει κάτι για όλους!
με SMART ALL INCLUSIVE

• Πλούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ με μοναδικές γεύσεις (αρχίζουν με δείπνο)
• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή & ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά
• Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα περιμένουν μικρούς και μεγάλους.
• Mini Club με διευρυμένο ωράριο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς
• Μοναδικά παιχνίδια & διασκέδαση στο Mini Club
• Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική και χορό στα ρεβεγιόν 24,25, 31 Δεκ & 01 Ιαν.
Υπέροχες ιδέες εκδρομών: Χιονοδρομικό Παρνασσού, Αράχωβα, Αρχαιολογικός χώρος και
Μουσείο Δελφών, Γαλαξίδι, Αγόριανη, Μονή Οσίου Λουκά, Δίστομο κ.α.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ - 3,4,5 Ιαν. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ **
Amalia Hotel ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Delphi 4*
4 μέρ./3 νύχτ. 5 μέρ./4 νύχτ. 3 μέρ./2 νύχτ. 4 μέρ./3 νύχτ. 2 μέρ/1νύχ
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. έως 10 ετ.
4ο άτ. 2 έως 10 ετ.
Μονόκλινο

249
198
Δωρεάν
165
377

310
245
Δωρεάν
205
475

155
110
Δωρεάν
99
240

210
145
Δωρεάν
125
330

56
35
Δωρεάν
35
87

** Ενδιάμεσα: 21, 22, 27, 28, 29 Δεκ
Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια,
παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

VOLOS
Palace
4*

ΒΟΛΟΣ
με απεριόριστα ποτά στα ρεβεγιόν 24 & 31 Δεκεμβρίου
(κρασί λευκό & κόκκινο, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο νερό)
Το Volos Palace Hotel, με εμπνευσμένη νεοκλασική αρχιτεκτονική και με όλες τις
σύγχρονες ανέσεις αποτελεί την ιδανική επιλογή για τον κάθε επισκέπτη του Βόλου.
Στα καλαίσθητα δωμάτια του κυριαρχούν τα ραφιναρισμένα ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές
πινελιές χρωμάτων, οι βελούδινες υφές και τα πολυτελή μπάνια με τις μαρμάρινες
επενδύσεις. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, διπλά τζάμια, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη
προσωπικής φροντίδας, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.
Υπέροχες ιδέες εκδρομών: Στα υπέροχα χωριά του Πηλίου (Πορταριά, Μακρινίτσα,
Χάνια, Τσαγκαράδα, Μηλιές, Βυζίτσα κ.α.)

Τιμή κατ’άτομο με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12.
Τα ρεβεγιόν με μουσική και ποτά (κρασί λευκό & κόκκινο, αναψυκτικά & νερό εμφιαλωμένο)

VOLOS Palace 4*
Δίκλινο θέα πόλη
Δίκλινο μερική θέα θάλασσα
Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 6 ετών **
3ο άτομο 7 ως 12 ετών **
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο μερική θέα θάλασσα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες/
3 νύχτες
220
235
255
175
20
95
318
355

5 μέρες/
4 νύχτες
265
290
320
215
20
120
390
435

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3 μέρες/
2 νύχτες
117
129
159
45
Δωρεάν
45
185
210

4 μέρες/
3 νύχτες
169
189
225
65
Δωρεάν
65
268
305

* 3o άτομο σε καναπέ κρεβάτι ** 3ο άτομο σε πτυσσόμενη κλίνη

Ζ PALACE
5*

Ξάνθη
Οι τιμές περιλαμβάνουν για όλους του πελάτες της Manessis:

• Welcome Drink κατά την άφιξη (ζεστό κρασί και παραδοσιακά γλυκά Ξάνθης) • Priority allocation δωματίων • Πρωινό σε
αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα (μόνο για τους πελάτες του all In club) και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες. • Σε
όλα τα γεύματα και δείπνα, περιλαμβάνεται λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα και αναψυκτικά • Οργανωμένο kid’s club σε
ειδική αυτόνομη αίθουσα με χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες δραστηριότητες και παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων
παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο • Στο εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12)
και στο εορταστικό δείπνο ανήμερα Χριστουγέννων (25/12), παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) και Ανήμερα Πρωτοχρονιάς
(1/1) περιλαμβάνεται μουσική DJ. • Στις 24/12 θα υπάρχει μουσική συνοδεία τρομπέτας και σαξοφώνου σε jazz ακούσματα •
Καθημερινή εορταστική γωνιά με γλυκά (μελομακάρονα, λουκούμια ή βουτήματα κ.ά.), με ζεστό γαλλικό καφέ, ζεστό τσάι από
βότανα με τοπικό μέλι (16.00-18.00). •Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου • Δωρεάν χρήση της σάουνας
Ιδιαίτερη φροντίδα για τα παιδιά! • Face painting • Εκμάθηση εορταστικών τραγουδιών • Χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική
• Επιτραπέζια παιχνίδια • Πνευματικά και κινητικά παιχνίδια • Χριστουγεννιάτικες ταινίες • Δωρεάν μπαλονάκια και καραμελίτσες.
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Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με SMART ALL INCLUSIVE / ΡΕΒΕΓΙΟΝ - γλέντι
από DJ, παιδική απασχόληση & όλες τις πλούσιες παροχές του Εορταστικού πακέτου

Ζ PALACE 5*
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες/
3 νύχτες
187

5 μέρες/
4 νύχτες
232

6 μέρες/
5 νύχτες
265

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες/
3 νύχτες
212

5 μέρες/
4 νύχτες
269

6 μέρες/
5 νύχτες
315

137

170

192

158

197

225

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

124
277

155
352

172
410

4ο άτομο ως 12 ετών
100
130
145
Μονόκλινο
248
310
359
Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο: € 12 τη βραδιά.

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

Epirus
Palace

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
& ΠΟΤΑ

5* lux
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Χαρείτε ξεχωριστές Γιορτές, πλούσιες σε εμπειρίες, με όλη σας την οικογένεια,
σε ένα μοναδικό περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η φροντίδα, σε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό
παράδοσης και υψηλού επιπέδου σύγχρονης φιλοξενίας.
Οι πολυτελώς ανακαινισμένοι χώροι του, ανέσεις όπως το σύγχρονο Spa,
το προσεγμένο μενού, τα φαντασμαγορικά ρεβεγιόν, το πρόγραμμα δημιουργικής
απασχόλησης των παιδιών σας και οι φιλικοί άνθρωποι του Epirus Palace,
θα σας χαρίσουν μια υπέροχη Γιορτινή Εμπειρία!
Με τη γνωστή, ιδιαίτερη φροντίδα της Manessis.

Τιμή κατ΄ άτομο δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με πλήρη διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό)
στα φαγητά, Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική & παιδική απασχόληση CHRISTMAS KID’S CLUB.

EPIRUS PALACE
5* LUX

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες / 3 νύχτες

Κράτηση έως
10/11**

Κράτηση από
11/11

5 μέρες / 4 νύχτες

Κράτηση έως
10/11**

Κράτηση από
11/11

Δίκλινο Premium Comfort
279
307
332
365
Δίκλινο Premium Classic
310
341
360
396
3ο άτομο
150
165
170
187
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών(family)*
130
143
150
165
Μονόκλινο Premium Comfort
395
434
478
526
Μονόκλινο Premium Classic
440
484
522
574
* Μεταφορά της οικογένειας σε 1 χώρου family δωμάτιο, με κουκέτα για τα παιδιά.
** Οι τιμές Ι.Χ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είναι προσφορά για περιορισμένο αριθμό δωματίων που θα πραγματοποιηθούν
με προκαταβολή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί πριν τις 10/11, θα ισχύουν οι τιμές από 11/11 και μετά.

Ramada
PLAZA
Thraki 5* LUX
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

με Εορταστικό All Inclusive!
Οργανωμένο kid’s club

* Στολισμός δέντρου * Γωνιά του Αη Βασίλη για φωτογραφίες * Επιτραπέζια, πνευματικά και
κινητικά παιχνίδια * Χειροτεχνίες, κατασκευές και ζωγραφική * Face painting * Καραόκε *
Χριστουγεννιάτικες ταινίες * Δωρεάν μπαλόνια και καραμέλες.

ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΓΙΑ… ΜΕΓΑΛΟΥΣ!

• Υπηρεσίες ΕΥΕΞΙΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους φιλοξενούμενους του προγράμματος, στο
Thalasso & Wellness Spa, συνολικής επιφάνειας 2.400 τ.μ. • Εορταστικά διπλά Ρεβεγιόν
24,25, 31 Δεκ.& 1 Ιαν. με Dj • Welcome Drink κατά την άφιξη.• Στο bar του ξενοδοχείου
καθημερινά, απεριόριστη κατανάλωση λευκού & κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας,
αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου, χυμών, αφεψημάτων και καφέδων(ζεστού nescafe, φραπέ,
φίλτρου). • Καθημερινή απογευματινή Εορταστική Γωνιά με γλυκά, ποπκόρν, ζεστό καφέ,
ζεστή σοκολάτα, ζεστό κρασί και τσάι από βότανα. • Ψητά κάστανα το απόγευμα.. • Υπέροχες
ιδέες εκδρομών (Κομοτηνή, Ξάνθη, Αδριανούπολη, Σουφλί, Δέλτα Έβρου κ.α.)

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

Ramada PLAZA
Thraki 5* LUX

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
3 μέρ./2νύχτ. * 4 μέρ./3 νύχτ. 5 μέρ./4 νύχτ.

Δίκλινο θέα κήπος
159
219
269
Δίκλινο θέα θάλασσα
169
239
292
3ο άτομο
130
180
215
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτ. 2 ως 12 ετών
75
95
115
3o & 4o άτ. 12 - 18 ετών
105
140
170
Μονόκλινο κήπος
205
295
360
Μονόκλινο θάλασσα
220
315
385
* Ισχύει για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Επιβάρυνση για Executive SV δωμάτιο: € 15 το άτομο τη νύχτα.

6 μέρ./5 νύχτ.

4 μέρ./3 νύχτ.

299
325
240
Δωρεάν
130
190
405
435

245
265
195
Δωρεάν
105
155
330
355

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
5 μέρ./4 νύχτ. 6 μέρ./5νύχτ.

299
323
235
Δωρεάν
127
185
405
432

336
365
265
Δωρεάν
145
205
460
485

RAMADA PLAZA THRAKI Specials: • Απεριόριστη κατανάλωση ποτών στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς (λευκού/κόκκινου κρασιού, μπύρας,
αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου) καθώς και των βασικών αλκοολούχων ποτών (open bar με ουίσκι, βότκα, τζιν, κονιάκ) • Οι υπηρεσίες Spa & ευεξίας
είναι κατόπιν ραντεβού και μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών.

Porto Rio
HOTEL
4*

ριο ΑΧΑΪΑΣ
με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, απεριόριστα ποτά και σνακς!

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με SMART ALL INCLUSIVE,
2 εορταστικά ΡΕΒΕΓΙΟΝ με μουσική, γλέντι, παιδική απασχόληση

• Πλούσιοι μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ με μοναδικές γεύσεις.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
• Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των δείπνων (μη εμφιαλωμένα: κρασί, μπύρα, αναψυκτικά). PORTO RIO 4*
3 μέρες/2 νύχτες * 4 μέρες / 3 νύχτες 5 μέρες / 4 νύχτες
• Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους.
Δίκλινο Kεντρικό Kτίριο
165
225
282
• Late Check out μέχρι τις 16:00
Δίκλινο Ανακαινισμένο
185
250
315
• Mini Club με διευρυμένο ωράριο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς 3ο άτομο
115
160
205
• Μοναδικά παιχνίδια & διασκέδαση στο Mini Club
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
• Διπλά ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και χορό στις 24,25, 31 Δεκ & 01 Ιαν.
4ο άτομο ως 12 ετών
85
110
140
• Ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με πρωταγωνιστή την “πράσινη τσόχα” για το καθιερωμένο χαρτάκι…!
Μονόκλινο Kεντρικό Kτίριο
220
310
388
Υπέροχες ιδέες εκδρομών Αίγιο (Χριστουγεννιάτικο χωριό), Χιονοδρομικό Καλαβρύτων, Ναύπακτος, Μονόκλινο Ανακαινισμένο
250
345
430
Σπήλαιο Λιμνών, Αγία Λαύρα, Παναγία Τρυπητή, Achaia Claus κ.α.
* Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
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

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3 μέρες / 2 νύχτες

125
139
80
Δωρεάν
60
175
195
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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, πριν εγγραφείτε σε
κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού
Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και
σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα
με το Π.Δ. 7/2018. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις
ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς,
καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε
το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και το σχετικό τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ.
4, αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του
Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι
διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί
ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την
πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2. 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.
3. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη,
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί
την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από
αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου
έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει
στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο
συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη
και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί
το δικαίωμα αντικατάστασης του 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.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας
και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση
οργανωμένου ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο
ή ανώτερης ποιότητας. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για
περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών
τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνο όταν πληρώνουν
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος/φόρος διαμονής. Ειδικότερα για εκδρομές στην Ελλάδα,
δεν περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές μας ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν. 4389/2016,που ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50,
4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόμου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η
τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
5. 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
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(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 το ίδιο έναντι του Ταξιδιωτικού
Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα
ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να
είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο
οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός
μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική
ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές
υπηρεσιών όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ'
επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου.
Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την
πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία

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
- 12:00 της ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με τη πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε
να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση
(εφόσον υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού
αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν
υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης
άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει
δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού
ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο
με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας
να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο
πούλμαν απαγορεύεται. Οι φράσεις “μέσω της πόλης”, “θα δούμε”, “θα θαυμάσουμε”, στις εκδρομές, δηλώνουν
την ένδειξη κατεύθυνσης δρομολογίου και τη θέα από το πούλμαν του αξιοθέατου σημείου – κτηρίου
αντιστοίχως. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά
ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια
επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την
αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από
τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (πχ κινητά
τηλέφωνα, μηχανές κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ.
Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που
αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για όλα τα ταξίδια στο
εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί μετά το έτος 2006. Το διαβατήριο θα πρέπει
να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες
προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου νέες, με λατινικούς χαρακτήρες,
αστυνομικές ταυτότητες.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά
και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά
(ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή
μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης
δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν
συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ
τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να
ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για
την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη
της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς πρέπει οπωσδήποτε
να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς
τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί στους συνοδούς επικυρωμένη εξουσιοδότηση των γονέων.
Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις
υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο
ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές
αρχές κτλ.
Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες
φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των
ιατρικών προσωπικών δεδομένων, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά
γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα
οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει
λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως
καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του
δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός
απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για
κάθε εκδρομή που διοργανώνει. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει την περίπτωση αφερεγγυότητας
του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο
αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του της ταξιδιωτικής υπηρεσίας.
Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση
ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση
αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού

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