ΕΛΛΆΔΑ
Φθινοπωρινές εκδρομές

και εορτασμός 28 ης Οκτωβρίου
1

Ασφάλεια και Σιγουριά, εδώ και 32 χρόνια!
με

Manessis,
Εμπειρίες ζωής
2

Για εμάς στη Manessis η υγεία ήταν πάντα η απόλυτη προτεραιότητα. Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας
μας στον μοναδικό κόσμο του ελληνικού τουρισμού προσέχαμε κάθε λεπτομέρεια για ταξίδια χωρίς απρόοπτα.
• Γιατί, πολλές φορές μικρά πράγματα κάνουν μεγάλες διαφορές. Έτσι κερδίσαμε την πρώτη θέση στις
καρδιές εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων και ξένων ταξιδιωτών.
Σήμερα οι συνθήκες της πανδημίας μας θέτουν νέες προκλήσεις, αλλά είμαστε έτοιμοι με τις κατάλληλες
απαντήσεις. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση, έχουμε τη θέληση.
Όπως κάναμε την περίοδο του lockdown. Δεν λείψαμε καμία ημέρα από δίπλα σας. Κανένα αίτημα δεν έμεινε
μετέωρο. Ούτε ένας πελάτης μας δεν έχασε ούτε ένα ευρώ.
Και στην επανεκκίνηση του τουρισμού δηλώσαμε παρών: Ταξιδέψαμε με επιτυχία στην Αγέρωχη Μάνη το
τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, διοργανώσαμε σειρά εκδρομών στην Επίδαυρο, στην Κορινθία, την Κέα,
προσφέραμε στους πελάτες μας τις μοναδικές ομορφιές του Ιονίου, σας γνωρίσαμε τη Σκόπελο, τα αυθεντικά
ζαγοροχώρια, τα Κύθηρα και τη Ρόδο. Φθάσαμε μέχρι και τις Χώρες της Βαλτικής. Ανταπεξήλθαμε σε όλες τις
απαιτήσεις, μιας περιόδου που μόνο εύκολη δεν θα την χαρακτήριζε κάποιος.
• Μαζί! Με απόλυτη ασφάλεια! Σε κάθε στάδιο. Μέχρι ο χρόνος να γίνει αυτό που θέλουμε. Αυτό που είναι η
αποστολή μας: κερδισμένες αναμνήσεις.
Στη MANESSIS το ταξίδι συνεχίζεται! Χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις!
Προγραμματίζουμε και ταξιδεύουμε με φροντίδα, άνεση και ασφάλεια:
• Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς μειωμένες πληρότητες στο πούλμαν (βάση πρωτοκόλλου) με κενές τις
θέσεις μπροστά - πίσω και δίπλα ανά κράτηση
• Σας προσφέρουμε ακύρωση για λόγους Covid, έως και την αναχώρησή σας, χωρίς ακυρωτικά (το ποσό
μεταφέρεται για μελλοντική χρήση στην ίδια εκδρομή - ξενοδοχείο)
• Επιλέγουμε ξενοδοχεία και προορισμούς με βάση την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, τον
τρόπο λειτουργίας και την άμεση πρόσβαση στις δομές υγείας (συνεργαζόμενος γιατρός / ιατρικό κέντρο /
νοσοκομείο αναφοράς)
• Ελέγχουμε την επιδημιολογική κατάσταση της κάθε περιοχής πριν την αναχώρηση.
• Προσέχουμε κάθε σημείο του ταξιδιού. Κάνουμε έλεγχο της προσβασιμότητας στο οδικό δίκτυο και τα
σημεία των επισκέψεων για την αποφυγή συνωστισμού και συγχρωτισμού όπου αυτό είναι εφικτό
• Αλλάζουμε και τροποποιούμε τα προγράμματά μας για την αποφυγή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Ασφάλεια από την αρχή:
• Κρατήσεις με αποστάσεις… ασφαλείας
• Προκαταβολές και εξοφλήσεις - ακόμα και άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες, καθώς και όλες οι
απαραίτητες διατυπώσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται η φυσική σας παρουσία
Τα πάντα, όλες μας οι υπηρεσίες βρίσκονται στη διάθεσή σας από την ασφάλεια
και τη θαλπωρή του σπιτιού σας.
* Θέλετε να μας επισκεφθείτε; Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά, η μάσκα δεν θα κρύψει τα χαμόγελα
μας, αφού ακολουθούμε όλους τους κανόνες ασφαλείας που έχει θέσει η Πολιτεία, αλλά και επιπλέον, που
κρίναμε εμείς απαραίτητους για τη δική σας προστασία.
MANESSIS: Ευέλικτες Πολιτικές Κρατήσεων και Υπηρεσίες λόγω Covid-19
Επιπλέον των ασφαλιστικών καλύψεων, που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα της Πολιτείας για
τη ρύθμιση ταξιδιωτικών θεμάτων, σας προσφέρουμε δύο ακόμη «δικλείδες ασφαλείας», ώστε να είστε
εξασφαλισμένοι απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο:
• Εάν έχετε καταβάλει την προκαταβολή ή ακόμα και αν έχετε αποπληρώσει το ταξίδι σας και προσβληθείτε
από Covid-19 πριν την αναχώρηση, το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαχείριση των ακυρωτικών και τη
διαδικασία μετάθεσης του ταξιδιού σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σε συνεννόηση μαζί σας.
• Σε περίπτωση που νοσήσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας παρέχουμε
καλύπτει όλα τα έξοδα μέχρι και την ασφαλή επιστροφή σας.
ΜΈΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΊΣ, ΑΛΛΆ ΣΥΝΕΧΊΖΟΥΜΕ ΤΟ ΤΑΞΊΔΙ ΤΗΣ ΖΩΉΣ,
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΉ ΌΜΟΡΦΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΏΝ!

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΦΕΝΕΌΣ

ΤΡΊΚΑΛΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ

Ορεινής Κορινθίας !

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Κόρινθος - Ακροκόρινθος - Κόρινθος
Αναχώρηση 08:15 από Αθήνα για την Αρχαία Κόρινθο όπου θα επισκεφθούμε τον Αρχαιολογικό
χώρο με τα εκπληκτικά μνημεία μιας τόσο σημαντικής πόλης της αρχαιότητας καθώς και τον
ναό του Απόλλωνα, ελεύθερος χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε για το βουβό θρύλο της
Κορινθίας τον Ακροκόρινθο και κατόπιν μετάβαση στην πόλη της Κορίνθου για επίσκεψη στον
ναό του Αποστόλου Παύλου όπου οι Κορίνθιοι τιμούν τον Απόστολο του Χριστού. Συνεχίζουμε
παραλιακά στον Άσσο Κορινθίας όπου γεύμα σε παραλιακή ταβέρνα (έξοδα ατομικά). Αργότερα
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας ALKYON RESORT & SPA 4*. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος
για να χαρείτε τις ανέσεις του. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Φενεός - Λίμνη Δόξα - Καστανιά - Στυμφαλία
Πρωινό γεύμα και ξεκινάμε για μία υπέροχη διαδρομή μέσω της αρχαίας Φενεού που δικαίως
έχει χαρακτηριστεί “Κορινθιακή Ελβετία” μέχρι την μαγευτική τεχνητή λίμνη “Δόξα”. Εκεί θα
φωτογραφίσουμε το εκπληκτικής ομορφιάς εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου που καθρεπτίζεται
στα γαλήνια νερά της και θα επισκευθούμε το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με το
κρυφό σχολειό το οποίο δεσπόζει στο διπλανό λόφο. Αργότερα, διασχίζοντας το Μεσινό,
φθάνουμε στον παραδοσιακό οικισμό Καστανιά μέσα στα έλατα σε υψόμετρο 920μ και
θα προχωρήσουμε για τη λίμνη Στυμφαλία, έναν από τους σπάνιους υδροβιότοπους της
Πελοποννήσου και των Βαλκανίων, που προστατεύεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA
2000.Επίσκεψη στο Μουσείο Περιβάλλοντος (έξοδα ατομικά) και χρόνος για γεύμα στις γραφικές
ταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας - Λουτράκι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα μαγευτικά Τρίκαλα Κορινθίας. Ανεβαίνοντας τις πλαγιές
της Ζήρειας, στη διαδρομή μας θα δούμε τον επιβλητικό ναό του Αγίου Δημητρίου, ο οποίος
χρονολογείται από το 1697 και έχει τοιχογραφίες του 18ου αιώνα και στα Άνω Τρίκαλα το ιστορικό
μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, τον οίκο γέννησης του Αγ. Γερασίμου και το εγκαταλελειμμένο
σπίτι των Νοταραίων. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) στην εξαιρετική περιοχή των Τρικάλων.
Επόμενος σταθμός μας το κοσμοπολίτικο Λουτράκι όπου στάση για καφέ και επιστροφή στην
Αθήνα με τις ωραιότερες εντυπώσεις.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Στην 2ήμερη
εκδρομή δεν περιλαμβάνονται οι επισκέψεις της 1ης ημέρας. Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων
ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
2 μέρες
3 μέρες
27 - 28/10 26 - 28/10
Δίκλινο
105
155
3ο άτομο
94
135
3o άτομο ως 12 ετών
60
80
Μονόκλινο
138
217

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο υπέροχο ALKYON RESORT & SPA 4*
στο Βραχάτι Κορινθίας • Μπουφέ πρόγευμα
και δείπνο (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως
75 ετών • Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Επίδαυρος - Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 μέσω των Λουτρών της Ωραίας Ελένης, άφιξη και επίσκεψη
στην Επίδαυρο (έξοδα ατομικά) με τον αρχαιολογικό της χώρο, το μουσείο και το πασίγνωστο
Αρχαίο θέατρο. Χρόνος για γεύμα στο Λυγουριό με τις όμορφες ταβέρνες. Συνεχίζουμε για το
AMALIA HOTEL 4* Sup. Τακτοποίηση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ναύπλιο - Μονή Λουκούς - Άστρος Κυνουρίας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Μονή Λουκούς, του 12ου αιώνα, το
σπουδαιότερο μοναστήρι της Κυνουρίας και ένα από τα πιο σημαντικά της Αρκαδίας, ο περίφημος
σοφιστής ο Ηρώδης ο Αττικός ανήγειρε δίπλα στο χώρο της μονής την περίφημη έπαυλη του η
οποία αποκαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια και από εκεί συνεχίζουμε στο πανέμορφο παράλιο
Άστρος Κυνουρίας όπου χρόνος ελεύθερος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Ναύπλιο - Παλαμήδι - Κεφαλάρι Άργους - Αθήνα
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, εφόσον σταθεί δυνατόν, θα
επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο (έξοδα ατομικά). Επιστροφή και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
Σημείωση: Η 2ήμερη εκδρομή, δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα. Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια
εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει
χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτ. έως 10 ετών
4ο άτ. έως 10 ετών
Μονόκλινο

ΆΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΊΑΣ

2 μέρες
3 μέρες
27 - 28/10 26 - 28/10
119
185
85
120
60
80
85
120
150
247

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

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

ΔΕΛΦΟΙ

ΚΑΛΆΒΡΥΤΑ

και Ορεινή Αχαΐα

1η μέρα: Λίμνη Τσιβλού - Ζαχλωρού - Ελαιώνας
Αναχώρηση στις 8:00 για την ονειρική λίμνη Τσιβλού. Θαυμάσιο οικοσύστημα γεμάτο πεύκα,
έλατα και καστανιές. Κατευθυνόμαστε για την γραφική Ζαρούχλα, χτισμένη στους πρόποδες
του Χελμού. Μας υποδέχεται ο κεντρικός πλακόστρωτος δρόμος με τα πετρόχτιστα σπίτια,
τα πάμπολλα βρυσάκια και τα ταβερνάκια με τα παραδοσιακά εδέσματα. Οι δύο διατηρητέοι
πύργοι του Φωτήλα και του Χαραλάμπη, θυμίζουν μια άλλη εποχή. Βλέπουμε τον Άη Γιώργη,
χτισμένο από το 1806, από τον οπλαρχηγό και τεχνίτη της πέτρας Ν. Σολιώτη. Μας ξαφνιάζουν
οι πολεμίστρες, οι πλάκες με τις αρχαίες ονομασίες ανέμων και ζωδίων, καθώς και τα στέφανα
του οπλαρχηγού που τα άφησε εκεί για τους άπορους μελόνυμφους. Χρόνος για γεύμα (έξοδα
ατομικά) και κατόπιν μετάβαση στο ξενοδοχείο SEMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4*.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα : Οδοντωτός - Αγία Λαύρα - Σπήλαιο λιμνών - Κλειτορία - Πλανητέρο
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε να διασχίσουμε με το τρενάκι του Οδοντωτού, (έξοδα ατομικά) το
περίφημο φαράγγι του Βουραϊκού. Μια διαδρομή από τις ωραιότερες της Ευρώπης! Συνεχίζουμε
για το επιβλητικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, της οποίας η θέα ,το βαρύ όνομα και η ιστορία
που τα συντροφεύει προκαλούν δέος και συγκίνηση. Κατόπιν θα πάμε στο Σπήλαιο Λιμνών,
το διαμάντι του γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού μέσα από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες,
ξεναγούμαστε στις 13 αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες με τους πανέμορφους σταλαγμίτες και
σταλακτίτες. Το μεσημέρι φτάνουμε στην γραφική Κλειτορία όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα
ατομικά) και συνεχίζουμε προς τον μικρό παράδεισο, το Πλανητέρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα - Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα - Αθήνα
Μετά το πλούσιο πρωινό μας προορισμός το Μέγα Σπήλαιο. Η αρχαιότερη μονή στην Ελλάδα
(362 μ.Χ.) Εδώ συναντούμε μεταξύ άλλων την εικόνα της Παναγίας, φτιαγμένη από μαστίχα
και κερί από τα χέρια του Ευαγγελιστή Λουκά. Συνεχίζουμε για τα ηρωικά Καλάβρυτα, τόπο
μαρτυρίου όπου θα περπατήσουμε  στον πεζόδρομο, δοκιμάζοντας ντόπια προϊόντα.  Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα, (έξοδα ατομικά). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τοπικό οινοποιείο για να
δοκιμάσουμε ντόπια κρασιά (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στην ΑΘήνα.
Σημειώσεις: Η 2ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 1ης ημέρας. Δεν
περιλαμβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
2 μέρες
3 μέρες
27 - 28/10 26 - 28/10

4

Δίκλινο

114

178

3ο άτομο

100

154

Μονόκλινο

145

239

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο SEMANTRON TRADITIONAL VILLAGE
4* στο Διακοπτό Αιγίου • Πρωϊνό και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών
• Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

ΔΕΛΦΟΙ

ταξίδι στον οµφαλό της Γης !!
ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - VAGONETTO - ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΑΝΗ - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΔΙΣΤΟΜΟ
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 μετάβαση στο γραφικό Γαλαξίδι όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Αργότερα
εγκατάσταση στο κεντρικό KASTALIA BOUTIQUE HOTEL 4*. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία
με τους Δελφούς.
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 επιτρέποντος-έξοδα ατομικά)
για να ενημερωθούμε για τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Συνεχίζουμε για την Γραβιά, τον
τόπο όπου έγινε η μεγάλη ανακοπή των Τούρκων στις 8 Μαΐου του 1821 και όπου πρόσφατα το
ξακουστό Χάνι έχει μετατραπεί σε μουσείο. Το μεσημεράκι θα καταλήξουμε στο γραφικό χωριό
της Αγόριανης (Επτάλοφος) όπου χρόνος ελεύθερος για περίπατο και γεύμα στις εξαιρετικές
ταβέρνες του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος.
3η μέρα: Δελφοί - Αράχωβα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Δελφών (έξοδα
ατομικά). 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.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με πρωινό
3 μέρες
28 - 30/10
Δίκλινο θέα χωριό ή κήπο

155

Δίκλινο θέα θάλασσα

165

3ο άτομο θέα χωριό ή κήπο

140

Μονόκλινο θέα χωριό ή κήπο

199

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο KASTALIA BOUTIQUE
HOTEL 4* • Πρόγευμα • Αρχηγός / Συνοδός
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών
• Φ.Π.Α.

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΝΙΌΚΑΣΤΡΟ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆ

ΠΥΛΟΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΈΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΈΛΕΙΑΣ
THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5* DELUXE
1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - COSTA NAVARINO
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με προορισμό το καλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότημα της
χώρας μας και ένα από τα καλύτερα της Μεσογείου, το μοναδικό The Westin Resort COSTA
NAVARINO 5* Deluxe. Φτάνουμε στο ιδιαίτερα εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο της αρχαίας
Μεσσήνης (έξοδα ατομικά). Επίσκεψη στο μουσείο και στη συνέχεια στον αρχαιολογικό χώρο.
Καθώς θα το περπατάμε, θα νιώσουμε τη λάμψη της πολιτείας που είχε μια όψη μυθική,
στολισμένη όπως ήταν με τα αριστουργηματικά γλυπτά του Δαμοφώντα. Χρόνος για γεύμα και
αργότερα εγκατάσταση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο με τα υπέροχα και ευρύχωρα δωμάτια
(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 (έξοδα ατομικά) και επιστροφή. Το βράδυ Δείπνο
σε εστιατόριο της περιοχής.
3η μέρα: COSTA NAVARINO- Νερόμυλος - Παλιά πόλη Κυπαρισσίας - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος μέχρι το μεσημέρι για να απολαύσετε το υπέροχο
συγκρότημα. Αναχωρούμε για την Κυπαρισσία. Στο χωριό Μύλοι θα επισκεφθούμε το
διατηρητέο κτίσμα του “Παλιού Νερόμυλου” που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον μας. Μετά την
ανακατασκευή του με παραδοσιακές τεχνικές, στεγάζει την ιστορία του και τις τρεις διαφορετικές
δραστηριότητες του, όπως ακριβώς ήταν στο παρελθόν: νερόμυλος, παραδοσιακό καφενείο
και μαγαζάκι με παραδοσιακά προϊόντα! Θα συνεχίσουμε για περίπατο στην παλιά πόλη της
Κυπαρισσίας, στους πρόποδες του λόφου τον οποίο στεφανώνουν τα ερείπια του ενετικού
κάστρου. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις μέσω Αρτεμισίου.
Σημειώσεις: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

( το δείπνο δίδεται σε επιλεγμένα τοπικά εστιατόρια).

Δίκλινο θέα κήπο
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο 3 ως 12 ετών
Μονόκλινο θέα κήπο
Μονόκλινο θέα θάλασσα

3 μέρες
26 - 28/10
335
350
298
125
530
560

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

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΆ - ΜΥΣΤΡΆΣ
μια ιστορική εμπειρία ζωής !!!
ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌ
MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA 5* LUX
1η μέρα: Αθήνα - Αρχαιολογικό Σπάρτης & Μουσείο Ελιάς - Mystras Grand
Αναχώρηση 08:30 από Αθήνα για Σπάρτη με ενδιάμεση στάση. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό
Μουσείο (έξοδα ατομικά), που σχεδιάστηκε και κτίστηκε το 1874 για το σκοπό αυτό. Φιλοξενεί
χιλιάδες ευρήματα από την επαρχία Λακεδαίμονος αλλά και από περιοχές του νομού Λακωνίας.
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο μουσείο Ελιάς και Ελληνικού λαδιού (έξοδα ατομικά), με εκθέματα και
μηχανισμούς από την αρχαιότητα μέχρι τις ημέρες μας. Έπειτα κατευθυνόμαστε προς το νεόκτιστο
(2018) MYSTRAS GRAND PALACE RESORT & SPA 5* Lux. Απόγευμα ξεκούρασης για να το
απολαύσετε ή για να επισκεφθείτε το πλήρως οργανωμένο του Spa. Το βράδυ πλούσιο δείπνο.
2η μέρα: Μονεμβασιά «Το καράβι του ποιητή Γιάννη Ρίτσου».
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και διαδρομή μέχρι το ρομαντικό κάστρο της Μονεμβασιάς. Πεζοί θα
μεταβούμε στον Βυζαντινό Ναό του “Ελκόμενου Χριστού”. Εδώ, σε αυτό το μοναδικά ιδιαίτερο
αρχιτεκτόνημα, θα ζήσουμε την εμπειρία της γνωριμίας με τη μοναδική εικόνα του“Ελκόμενου
Χριστού” ! Στη συνέχεια περίπατος στους αιώνες, στον ανοικτό μουσειακό χώρο για να θαυμάσουμε
τη μεσαιωνική αρχιτεκτονική και τις πάμπολλες βυζαντινές εκκλησίες μέχρι την κορφή του βράχου.
Ακολουθώντας το μονοπάτι που διασχίζει την Άνω Πόλη μέσα σε ερείπια κτισμάτων και τειχών,
βυζαντινά, ενετικά και τούρκικα λείψανα, η αίσθηση είναι μοναδική, η ησυχία απόλυτη και η θέα
ονειρική. ‘Έπειτα θα κάνουμε μια στάση για να παρατηρήσουμε την κάτω Μονεμβασιά και μετά θα
πάμε δυτικά προς τις κινστέρνες και το τζαμί. Στο ψηλότερο σημείο του κάστρου, στην Ακρόπολη,
όπου μπορείτε να «αιχμαλωτίσετε» την απίστευτη θέα σε υπέροχες φωτογραφίες. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση και χαλάρωση στο Spa. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Καστροπολιτεία Μυστρά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και λίγος ακόμα χρόνος για να χαρείτε τους χώρους και το Spa. Αργότερα
ανάβαση στην καστροπολιτεία του Μυστρά  (έξοδα ατομικά) με τις εντυπωσιακά καλοδιατηρημένες
βυζαντινές εκκλησίες (στην πλειοψηφία τους), αλλά και παλάτια, σπίτια, γεφυράκια και το κάστρο
να αφηγούνται την ιστορία μιας πολιτείας που γνώρισε σπουδαία ακμή ως πρωτεύουσα του
βυζαντινού δεσποτάτου του Μορέως, πλούτισε από το εμπόριο με Ανατολή και Δύση και έστεψε
βασιλιά τον τελευταίο αυτοκράτορα, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά)
και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

3 μέρες
26 - 28/10
210
155
80
284

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο MYSTRAS GRAND
PALACE RESORT & SPA 5* Lux στον
Μυστρά Λακωνίας • Πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή)   • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός /
Συνοδός • Φ.Π.Α.

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

ΤΑΊΝΑΡΟ

ΛΑΚΩΝΙΚΉ ΜΆΝΗ

Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φως!
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 Πάρης 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 την έχει σκεπάσει το γαλάζιο της θάλασσας. 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: Κυπάρισσος - 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. Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο
θα 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
6

ψηφιδωτό από δάπεδο οικίας της Ελληνιστικορωμαϊκής
εποχής (1ου αι. μ.Χ.), αποκαλούμενο “ Άστρο της
Αριάς”. Συνεχίζουμε για το κατ’ εξοχήν σύμβολο
και πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη
Βάθεια. Εδώ αποθεώθηκε η Μανιάτικη αρχιτεκτονική!
Επόμενος σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του
Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565 για μια
μικρή στάση. Επιστρέφοντας θα δούμε από ψηλά το
γαλήνιο Μαρμάρι. Συνεχίζουμε για τον απάνεμο όρμο
το ειδυλλιακού Γερολιμένα με τις απόκρημνες ακτές
όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο με σπιτικά
εδέσματα και ρομάντζα στις υπέροχες πανοραμικές
βεράντες του PORTO MANI SUITES. χαρακτηριστικό
της περιοχής.
3η μέρα: Άλικα - Κοίτα - Δυρός - Λιμένι - Αρεόπολη
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. Συνεχίζουμε για τον οικισμό Κοίτα, όπου 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, Επόμενος 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.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων

σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί
κάποια από αυτές.

ΓΎΘΕΙΟ

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
3 μέρες
26 - 28/10
Δίκλινο

185

3ο άτομο

154

3ο άτομο ως 12 ετών

80

4ο άτομο ως 12 ετών

135

Μονόκλινο

239

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

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΔΗΜΗΤΣΆΝΑ

ΤΑΊΝΑΡΟ

ΑΡΚΑΔΙΑ
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.
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 Λιμποβίτσι το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Αργότερα περνώντας από την  Ελάτη θα θαυμάσουμε το μοναδικό φυσικό σκηνικό της Αρκαδικής
και χρόνος για γεύμα στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα. Επιστρέφουμε στο πολυτελές “Αρχοντικό” μας.
Το βράδυ δείπνο.
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.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
3 μέρες
26 - 28/10
Δίκλινο

179

3ο άτομο

142

3ο άτομο ως 12 ετών

80

Μονόκλινο

220

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

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
& ΦΩΚΙΔΑ
Στη Ρούμελη των Θρύλων

1η μέρα: Γαλαξίδι - Κάστρο - Ναύπακτος
Αναχώρηση στις 8:00 και μέσω της γραφικής διαδρομής παράλληλα με τον Κορινθιακό
Κόλπο, φτάνουμε στο Γαλαξίδι. Η ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου με την πλούσια ιστορία μας
υποδέχεται. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Κατόπιν, κατευθυνόμαστε προς την Ναύπακτο, όπου
πρώτα θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό εμβληματικό κάστρο της πόλης. Έπειτα, κατεβαίνουμε
στο κέντρο της πόλης με αξιοθέατα της το Φετιχέ και Βεζίρ τζαμί και το μουσείο Μπότσαρη και
χρόνος ελεύθερος για φαγητό (έξοδα ατομικά). Άφιξη στο DASOS THERETRON Retreat 4*, που
ξεπροβάλλει μέσα στη φύση. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Αμπελακιώτισσα - Χωριά ορεινής Ναυπακτίας - Λίμνη Μόρνου
Πρωινό και ξεκινάμε με επίσκεψη στην Παναγιά Αμπελακιώτισσα χτισμένη το 1456. Μετά
θα δούμε τα ορεινά χωριά της Ναυπακτίας, τα «Κράβαρα». Περνάμε από την Ελατού όπου
ελεύθερος χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για την Άνω χώρα. Επισκεπτόμαστε
το ναό της Αγίας Παρασκευής στην πλατεία και φωτογραφιζόμαστε με τον «Καρνάβαλο», το
παλιό λεωφορείο που έκανε μέχρι και το 1983 τη διαδρομή Ναύπακτος - Ασπριά - Άνω χώρα
- Αμπελακιώτισσα. Μετά το γεύμα μας επισκεπτόμαστε την τεχνητή λίμνη του Μόρνου και το
χωριό Κάλλιο (μισοβυθισμένο), με θέα το Λιδορίκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο
3η μέρα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο - Αθήνα
Πρωινό και κατευθυνόμαστε προς την Τριχωνίδα περνώντας από τη γέφυρα του Μπανιά.
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για το Θέρμο, γενέτειρα του Πατροκοσμά του
Αιτωλού και ξενάγηση στο μοναστήρι. Έπειτα φτάνουμε στη Ναύπακτο όπου χρόνος για καφέ.
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω της γέφυρας του Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις γεμάτοι
με εμπειρίες και αναμνήσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
DASOS THERETRON

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

3 μέρες
26 - 28/10
180
154
238

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο DASOS
THERETRON Retreat 4* στο Παλαιοξάρι Ναυπακτίας
• Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός
• Φ.Π.Α.

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

7

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΑΙΤΩΛΙΚΌ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΆ

Θησαυροί της Αιτωλικής Γής
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 - Αιτωλικό - Μεσολόγγι - Αγρίνιο
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00. Mέσω της γέφυρας του Ρίο, άφιξη στο 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. Συνεχίζουμε για την ιερή και 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. Χρόνος ελεύθερος
για γεύμα (έξοδα ατομικά) και αργότερα θα επισκεφθούμε μονάδα παραγωγής αυγοτάραχου, ένα
από τα πιο νόστιμα εδέσματα και χαρακτηριστικό προϊόν της περιοχής.  Κατευθυνόμενοι προς το
Αγρίνιο θα θαυμάσουμε το φαράγγι της Κλεισούρας με τους σταλακτίτες. 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. Στο Θέρμο
θα ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό μουσείο όπου εκτίθενται ευρήματα 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 ελεύθερο για να απολαύσετε 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 την γραφική και επιβλητική πόλη της Ναυπάκτου όπου ελεύθερος χρόνος
για γνωριμία με την πόλη και γεύμα (έξοδα ατομικά). Το απόγευμα μέσω Ρίου επιστρέφουμε στην
Αθήνα

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΆ

...η ωραία κοιµωµένη των Αγράφων
...με διαμονή στα Καλύβια Πεζούλας στο υπέροχο AIOLIDES 4*
1η μέρα : Αθήνα - Περτούλι - Ελάτη - Καλύβια Πεζούλας
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 4*
σε δωμάτια με τζάκι και θέα τη λίμνη ή τα Άγραφα.  Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ 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 και δείπνο.
3η μέρα : Καρδίτσα - Παυσίλυπο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Χρόνος για ψυχική ανάπαυση και ρέμβη ή βολτούλα στο χωριό.
Κατάβαση στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας για ακόμα έναν εξαίσιο περίπατο στο πάρκο
Παυσίλυπο. Φωτογραφηθείτε με τα παγώνια πίσω από το αναψυκτήριο και απολαύστε
τα τοπικά εδέσματα ολόγυρα στις ταβέρνες και τα ουζοπωλεία. Επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
Δίκλινο
3ο άτομο
Μονόκλινο

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
3 μέρες
26 - 28/10

8

Δίκλινο

192

3ο άτομο

178

3ο άτομο 4 έως 12 ετών

155

Μονόκλινο

244

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές MARPESSA
LUXURY HOTEL & SPA 4* στο Αγρίνιο • Πρωινό με
τοπικά προϊόντα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Αρχηγός /Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

ΕΛΆΤΗ

3 μέρες
26 - 28/10
162
134
207

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή στο παραδοσιακό - ανακαινισμένο
(2014) AIOLIDES 4* σε δωμάτια με τζάκι
με ΔΩΡΕΑΝ τα πρώτα ξύλα (7κιλά) • Γλυκό
καλωσορίσματος στο δωμάτιο • Πρόγευμα
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή).
• Αρχηγός / Συνοδός Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΒΌΛΟΣ

ΒΌΛΟΣ - Μαγευτικό Πήλιο
& το θρυλικό τραινάκι!

ΠΉΛΙΟ

Στο βουνό των Κενταύρων
Στο αρχοντικό ξενοδοχείο “Portaria Hotel & Spa 4*”
στην Πορταριά, για μια ονειρεμένη διαμονή!
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 στην
Πορταριά με τα γραφικά καλντερίμια την Παναγία Πορταρέα. Εγκατάσταση στο Portaria Hotel
& Spa 4* στην Πορταριά. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές
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 τη δημόσια
βιβλιοθήκη με την ονομασία Ψυχής Άκος με τα σπάνια χειρόγραφα, καθώς και το λαογραφικό
μουσείο με μια σπάνια σημαία στο εσωτερικό του της επανάστασης. Επίσης επισκεπτόμαστε
την ιστορική εκκλησία των Παμεγίστων Ταξιαρχών 1741. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και απόγευμα ελεύθερο για να εξερευνήσετε την
μοναδική Πορταριά. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο - Βόλος - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και λίγος χρόνος ακόμα στην θαλπωρή του αρχοντικού ξενοδοχείου
μας. Αναχωρούμε για την πόλη του Βόλου για 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. Έπειτα θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε το καταπληκτικό μουσείο Πόλης (έξοδα ατομικά) που περιλαμβάνει την ιστορία 90 ετών
της σύγχρονης πόλης (Νέας Ιωνίας) και στεγάζεται σε κτίριο πρώην καπναποθήκης. Χρόνος για
γεύμα στα ξακουστά τσιπουράδικα της παραλιακής .Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.
Σημαντική σημείωση: Εάν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τροποποιήσει τα ισχύοντα δρομολόγια, μπορεί να
διαφοροποιηθεί η σειρά επισκέψεων. Εάν δεν υπάρξει κανένα δρομολόγιο του “μουτζούρη” κατά
τις ημέρες διαμονής μας, η μετάβαση στις Μηλιές θα γίνει οδικώς με το πούλμαν.
Περιλαμβάνονται:
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
με ημιδιατροφή
3 μέρες
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
26 - 28/10
“Portaria Hotel & Spa 4*” στην Πορταριά
Δίκλινο
180
• Πρωινό και δείπνο καθημερινά
3ο άτομο
128
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
Μονόκλινο
230
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους
Επιβάρυνση για πλευρική θέα θάλασσα 20 € ανά
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
δωμάτιο ανά διαν/ση.

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)
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. Μια  90λεπτη διαδρομή που
δεν πρέπει να χάσετε για κανέναν λόγο! 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.  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).
Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
3 μέρες
4 μέρες
26 - 28/10 25 - 28/10
Δίκλινο θέα πόλη
179
245
Δίκλινο μερική θέα θάλ.
190
260
3ο άτομο *
128
165
3ο άτομο ως 6 ετών **
80
100
3ο άτομο 7 ως 12 ετών **
128
165
Μονόκλινο θέα πόλη
240
329
Μονόκλινο μερική θέα θάλ.
260
359

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

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

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο VOLOS PALACE 4* • Πρωινό
και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75
ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
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Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΔΗΜΗΤΣΆΝΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙ

ΒΊΚΟΣ

ΓΙΆΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ - ΠΆΠΙΓΚΟ
…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

ΜΈΤΣΟΒΟ - ΚΑΛΠΆΚΙ - ΜΕΓ.ΠΆΠΙΓΚΟ - ΚΌΝΙΤΣΑ - ΚΉΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΈΝΔΡΙ - ΒΊΚΟΣ - ΜΟΥΣΕΊΟ ΒΡΈΛΛΗ - ΑΡΧ.ΔΩΔΏΝΗ
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 και υπερπολυτελές
ξενοδοχείο EPIRUS PALACE 5* Deluxe ή στο παραλίμνιο DU
LAC 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 σλαιντς 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 κωμόπολη της 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 - Χαράδρα Βίκου - 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: Μουσείο Βρέλλη - Αρχ.Χώρος & Θέατρο Δωδώνης
- Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη στο
το Μουσείο Βρέλλη (έξοδα ατομικά)  όπου θα θαυμάσουμε τα
φημισμένα κέρινα ομοιώματα και να γνωρίσουμε τη ζωή στα
χρόνια της Επανάστασης και όχι μόνο. Ακολουθεί επίσκεψη
στο ιερό της Δωδώνης (έξοδα ατομικά) το οποίο έχει συνδεθεί
από αρχαιότατα χρόνια με τη λατρεία του Δία. Το αρχαιότερο
στην ελληνική επικράτεια μαντείο προκαλεί δέος με την
ενέργεια που αναβρύζει ο χώρος και τις εικόνες που μας
δημιουργεί από τα βάθη των αιώνων. Μέσω της Νέας Ιόνιας
οδού και της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου, επιστρέφουμε στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής
1η ημέρα Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα - Κάστρο
2η ημέρα Καλπάκι - Μεγ.Πάπιγκο - Κόνιτσα
3η ημέρα Μουσείο Βρέλλη - Αρχ.Χώρος & Θέατρο Δωδώνης
- Αθήνα
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε
χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων
ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
DU LAC 5*

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 5 ετών *
3ο άτομο 6 ως 12 ετών
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

ΜΕΓ.ΠΆΠΙΓΚΟ

10

3 μέρες
26 - 28/10
222
218
85
180
299

4 μέρες
25 - 28/10
305
298
105
245
425

EPIRUS PALACE 5*
Κρατήσεις έως 12/10
Κρατήσεις από 13/10
3 μέρες
4 μέρες
3 μέρες
4 μέρες
26 - 28/10
25 - 28/10
26 - 28/10
25 - 28/10
186
239
195
252
160
200
167
210
85
105
85
105
130
175
135
182
252
332
269
355

* 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 • Πρόγευμα και δείπνο στο
ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΗΣ

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη ομορφιά
της τζουμερκιώτικης προίκας!

στα πέτρινα στολίδια των

«Με τα φθινοπωρινά χρώματα
της Βάλια Κάλντα »

ΠΡΆΜΑΝΤΑ - ΚΑΤΑΡΡΆΚΤΗΣ - ΣΥΡΡΆΚΟ
Ι.Μ.ΚΗΠΊΝΑΣ ΚΑΛΑΡΡΎΤΕΣ - ΆΓΝΑΝΤΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΊ

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30. Μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, Αμφιλοχίας, φτάνουμε στην Άρτα
για να δούμε το θρυλικό της γεφύρι. Χρόνος για φωτογραφίες και συνεχίζουμε προς Γιάννενα, για
επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. Αργότερα
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο μας EPIRUS PALACE 5*. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Στράτα - Περιβόλι - Πυρήνας Βάλια Κάλντα
Μπουφέ πρόγευμα. Στη Βάλια Κάλντα δηλαδή τη ζεστή κοιλάδα της Πίνδου, σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα
δασικά οικοσυστήματα, πραγματικό μουσείο της φύσης, εξελίσσεται η εκδρομή - εμπειρία μας ανάμεσα
σε μαυρόπευκα, έλατα, δρύες και αγριολούλουδα. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διαδρομές
ερμηνείας της φύσης. Με τζιπ 4Χ4 (έξοδα ατομικά) θα προσεγγίσουμε τον πυρήνα της Βάλια Κάλντα έως
και το Αρκουδόρεμα, τα νερά του οποίου συναντώνται με αυτά του Αώου ποταμού και θα βιώσουμε την
εμπειρία μιας βατής πεζοπορίας στον θαυμαστό κόσμο της κοιλάδας με εκλεκτή καθοδήγηση από τον
κύριο Απόστολο Διανέλλο, δασοπόνο, συνοδό άγριας φύσης και στο τέλος της ξενάγησης θα μοιραστεί
μαζί μας ορισμένα μυστικά επιβίωσης στην άγρια φύση και θα μας προσφέρει ένα μοναδικό αγιορείτικο
κέρασμα. Μετάβαση με τα 4Χ 4 στο χωριό Περιβόλι όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επιστροφή
το απόγευμα στα Ιωάννινα και ξεκούραση. Το βράδυ ακολουθεί δείπνο στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Σμίξη - Σπήλαιο - Σαμαρίνα - Τρίκομο
Μπουφέ πρόγευμα και εκδρομική εξόρμηση. Η Σμίξη το κοντινότερο χωριό στο χιονοδρομικό κέντρο
της Βασιλιτσας; Είναι στο δρόμο μας, συνεχίζουμε για το χωριό Σπήλαιο στη βάση του Όρλιακα όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την Παναγία την Σπηλιωτισσα  που έχει χτιστεί το 1633 και έπειτα
στάση για καφέ. Ακολουθεί μετάβαση στη Σαμαρίνα, πασίγνωστο χωριό χτισμένο στο Σμολικά στα 1650
μ. υψόμετρο μέσα σε τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς, εκεί θα έχουμε και το χρόνο να γευματίσουμε
(έξοδα ατομικά) και η μέρα μας τελειώνει στο Τρίκομο με επίσκεψη στο μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της
Δ.Μακεδονίας, του Αζίζ Αγά.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Πηγές Αώου - Μέτσοβο
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για την τεχνητή λίμνη των πηγών του ποταμού Αώου. Υπέροχη διαδρομή
και εξαιρετικό τοπίο γύρω από το φράγμα και ευκαιρία για μοναδικές φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για το
πανέμορφο Μέτσοβο με επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα,
την Πινακοθήκη Αβέρωφ και το Λαογραφικό Μουσείο Αρχοντικό Τοσίτσα (έξοδα ατομικά) κ.α. Χρόνος
ελεύθερος για γνωριμία με το Μέτσοβο, να ψωνίσετε τα τοπικά προϊόντα ή ξυλόγλυπτα ή  για φαγητό
(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00, μέσω της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, για τα Τζουμέρκα.
Επίσκεψη στο θρυλικό γεφύρι της Πλάκας όπου στήθηκε από την αρχή με την καθοδήγηση των
καθηγητών και φοιτητών του Πολυτεχνείου και ανάβαση μέσω της Πλάκας και των Αγνάντων μέχρι
τον οικισμό Τσόπελα στα Πράμαντα Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο πολυτελών προδιαγραφών
ξενοδοχείο ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4*. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας Πράμαντα - Μελισσουργοί Αγ.Παρασκευή
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας θαυμάζοντας τους επιβλητικούς
δίδυμους καταρράκτες στο πανέμορφο ομώνυμο χωριό. Χρόνος για καφέ και βόλτα στο κεφαλοχώρι
των Αγνάντων και στη συνέχεια επίσκεψη στο καταπληκτικό σπήλαιο της Ανεμότρυπας (έξοδα
ατομικά). Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα και αργότερα επίσκεψη στην αετοφωλιά των
Τζουμέρκων, τους γραφικούς Μελισσουργούς, για καφεδάκι, περίπατο, τοπικό τσίπουρο.
Αργότερα προσκύνημα στο θρυλικό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, τον χώρο προετοιμασίας
για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Κουιάσα - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα. Η μέρα μας αρχίζει με προσκύνημα στο πιο εντυπωσιακό μοναστήρι
της Ηπείρου, αυτό της Παναγίας της Κηπίνας (1212 μΧ) και έπειτα στην περιοχή Κουιάσα, που
στα βλάχικα σημαίνει σκιερός τόπος, όπου τα μάτια αντικρίζουν γεφύρι - μύλο - καταρράκτη.
Συνεχίζουμε για τους Καλαρρύτες, χωριό απερίγραπτης ομορφιάς και τόπο καταγωγής του
ιδιοκτήτη του διάσημου οίκου BVLGARI. Θα δούμε τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό
το ιδιωτικό λαογραφικό μουσείο Γκολφινοπούλου καθώς και το μουσείο αργυροχρυσοχοΐας.
Αργότερα θα γνωρίσουμε το Συρράκο με την καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα ομορφότερα
χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί εφικτό θα δούμε το λαογραφικό μουσείο στο πατρικό του ποιητή
Κώστα Κρυστάλλη. Χρόνος για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας.
Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αναχωρούμε από τα Πράμαντα για επίσκεψη στο χωριό
Ελληνικό το οποίο κοσμείται με έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη
στο μουσείο με τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Χρόνος για
καφεδάκι και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη το βράδυ
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
4 μέρες
28 - 31/10
Δίκλινο
Δίκλινο Σουϊτα
3ο άτομο
Μονόκλινο

254
295
198
318

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.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών
- επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή Περιλαμβάνονται:
4 μέρες
• Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
25 - 28/10
κλιματιζόμενο πούλμαν. • Διαμονή στο
Κρατήσεις Κρατήσεις
EPIRUS PALACE 5* στα Γιάννενα.
έως 12/10 από 13/10
• Ημιδιατροφή καθημερινά (πρωινό
Δίκλινο
239
252
και δείπνο). • Αρχηγός/συνοδός του
3ο άτομο
200
210
γραφείου μας. • Ασφάλεια Αστικής
3ο άτομο ως 12 ετών
105
105
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς
4ο άτομο ως 12 ετών
175
182
με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Μονόκλινο

332

355

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

ΛΟΥΤΡΆ ΠΌΖΑΡ

ΛΙΜΝΑΊΟΣ ΟΙΚΙΣΜΌΣ - ΠΌΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ - ΝΈΟ ΕΝΥΔΡΕΊΟ & ΝΈΟ ΣΠΉΛΑΙΟ
ΚΑΣΤΟΡΙΆΣ - “ΣΠΗΛΙΆ ΤΟΥ ΔΡΆΚΟΥ” - ΚΈΡΙΝΑ ΟΜΟΙΏΜΑΤΑ - ΝΥΜΦΑΊΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΈΣΠΕΣ
... µεταδοτικά γοητευτική!

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά.
Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από τα πετρόκτιστα αρχοντικά.
Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* Lux
στην Καστοριά. Καλωσόρισμα με welcome cocktail & σοκολατένιες λιχουδιές. Το βράδυ 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες - Άγιος Αχίλλειος - Τριεθνές
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για μια ονειρώδη επίσκεψη στα βόρεια υδάτινα 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 δείπνο.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή 4η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο
ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα
4 μέρες
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις
25 - 28/10
πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε
Δίκλινο
225
τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και τόπο
3ο άτομο
208
ιστορικής σημασίας του Νυμφαίου (καιρού
Μονόκλινο
300
επιτρέποντος), ένα από τα ομορφότερα χωριά
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές της Ελλάδας, καθώς και το παρατηρητήριο της
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές Καφέ Αρκούδας. Επίσης θα επισκεφθούμε το
LIMNEON RESORT & SPA HOTEL 5* Lux στην Κέντρο Ενημέρωσης για την προστασία της
Αρκούδας. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με
Καστοριά • Ελληνικό πρωινό και δείπνο καθημερινά ενδιάμεσες στάσεις.
(ημιδιατροφή) • Δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια
του ξενοδοχείου • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου
εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει
εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α. χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
12

ΒΈΡΜΙΟ - ΛΟΥΤΡΆ ΠΌΖΑΡ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΈΔΕΣΣΑ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ
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. Το βράδυ 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 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
να δοκιμάσετε 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 δείπνο.
4η μέρα: Βεργίνα - Βασιλικοί Τάφοι - Αρχαίο Θέατρο 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,
συνεχίζουμε για να θαυμάσουμε το Αρχαίο Θέατρο των Μακεδόνων.  Επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών
- επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
4 μέρες
στο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4* στη
25 - 28/10
Βέροια • Πρωινό και δείπνο καθημερινά
Δίκλινο
225
3ο άτομο
170
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός
3ο άτομο ως 12 ετών
100
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
4ο άτομο ως 12 ετών
149
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών
Μονόκλινο
280
• Φ.Π.Α.

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

Εκδρομές 28ης Οκτωβρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου,
στο κουκλίστικο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΆ 4*

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οχυρό Ρούπελ

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 ξενοδοχείο σας GRAND HOTEL
PALACE 5*. Απόγευμα ελεύθερο για να ξεκουραστείτε και για να απολαύσετε τους πολυτελείς
χώρους και τις ανέσεις! Το βράδυ 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 (έξοδα ατομικά). 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.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αρχαιολογικό Μουσείο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης (έξοδα ατομικά).
Αργότερα ελεύθερος για περίπατο στην παραλιακή, ενδεχομένως και μέχρι τη μυρωδάτη αγορά
του Μοδιάνο. Αποχαιρετούμε τη “Νύμφη του Θερμαϊκού” και επιστρέφουμε στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη νωρίς το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές!
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν
με ημιδιατροφή
4 μέρες
25 - 28/10
Δίκλινο Classic

247

3ο άτομο

205

Μονόκλινο Classic

348

Επιβάρυνση για modern room € 20
ανά δωμάτιο ανά διαν/ση

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων
σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί
κάποια από αυτές.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο
GRAND HOTEL PALACE 5* • Πρόγευμα και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους
εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
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. Έπειτα
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 - Στάνη Σαρακατσαναίων - Τσεπέλοβο - Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε για τα πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη
και του Καλογήρου, τους Κήπους με τα περίφημα αρχοντικά. Αργότερα περίπατος στο κεφαλοχώρι
Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το υπαίθριο μουσείο “Σαρακατσάνικη Στάνη” λίγο μετά το Σκαμνέλι.
Θα εντυπωσιαστούμε από τον χώρο και τα χαρακτηριστικά καλύβια-σπιτάκια που αναπαριστούν με
μοναδικό τρόπο τον παλαιό τρόπο ζωής τους. Χρόνος για γεύμα στο Τσεπέλοβο (έξοδα ατομικά) και
επιστρέφοντας στάση για καφέ στο πανέμορφο Καπέσοβο . Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - 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.
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, θα είναι οι Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το
μνημείο του ολοκαυτώματος του 1943. Επιστροφή και δείπνο.
4η μέρα: Καλπάκι - Πηγές Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
Πρόγευμα και  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.
4ήμερο συνοπτικό πρόγραμμα
1η ημέρα Αθήνα - Ριο - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
2η ημέρα Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Κήποι - Στάνη Σαρακατσαναίων - Τσεπέλοβο
3η ημέρα Καλπάκι - Πηγές Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
4η ημέρα Λυγγιάδες - Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών
- επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο
4 μέρες
5 μέρες
ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ 4* στην Ελάτη Ζαγορίου
25 - 28/10 24 - 28/10
• Πρωινό και δείπνο με τοπικά προϊόντα
Δίκλινο
225
280
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής
3ο άτομο
203
243
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως
Μονόκλινο
266
336
75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Στις τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής, ο οποίος βάση Νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ' ευθείας στο Ξενοδοχείο
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28η με το Ι.Χ. σας
Alkyon Resort Hotel & Spa 4*

Βραχάτι, Κορινθίας

Βόλος, Μαγνησίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
1
Δίκλινο Standard
89
Δίκλινο Executive
118
Δίκλινο Jr.Suite
157
3ο άτομο
+ 35%
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο 3 έως 12 ετ. σε Junior Suite
+ 25%
Μονόκλινο Standard
70
Μεζονέτα *
155
* Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Περιλαμβάνονται: • Wi - fi. • Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου. • Για τους διαμένοντες
σε Junior Suites επιπλέον δωρεάν χρήση σάουνας, χαμάμ, τζακούζι.

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
Δίκλινο θέα πόλη
Δίκλινο μερική θέα θάλασσα
3ο άτομο *
3ο άτομο ως 6 ετών **
3ο άτομο 7 ως 12 ετών **
Μονόκλινο θέα πόλη
Μονόκλινο μερική θέα θάλασσα

Αρχοντικό Καλτεζιώτη 4*

Κάψια, Αρκαδίας

2
92
105
25
Δωρεάν
25
80
92

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

Amalia Hotel Nafplio 4*Sup

Ναύπλιο, Αργολίδας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 10 ετών
4ο άτομο ως 10 ετών
Μονόκλινο

2
92
30
Δωρεάν
25
75

Semantron Traditional Village 4*

Ελαιώνας, Αχαΐας

Dasos Theretron Retreat 4*

1
102
20
Δωρεάν
20
86
Παλαιοξάρι, σύνορα
Δορίδας - Ορ.Ναυπακτίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
1
Δίκλινο Standard
83
Σουίτα 1 χώρου
118
Σουίτα 2 χώρων
133
3ο άτομο σε σουίτα
44
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών σε σουίτα
Δωρεάν
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για διαμονές από 2 νύχτες και πάνω έκπτωση -50% στη 2η,
3η νύχτα κτλ.

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
2
Δίκλινο Standard
83
Σουίτα 1 χώρου
118
Σουίτα 2 χώρων
133
3ο άτομο σε σουίτα
44
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών σε σουίτα
Δωρεάν
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για διαμονές από 2 νύχτες και πάνω έκπτωση -50% στη 2η,
3η νύχτα κτλ.

Aiolides Hotel 4*

Καλύβια Πεζούλας,
Λίμνη Πλαστήρα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό και
ένα γεύμα ή δείπνο καθημερινά (σερβιριζόμενο).
2
3
24 - 26/10
23 - 26/10
Δίκλινο Comfort
108
99
Δίκλινο Superior
122
111
3ο άτομο
23
23
3ο άτομο ως 8 ετ
Δωρεάν
Δωρεάν
Studio *
168
154
* Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
Περιλαμβάνονται: • 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 24/10.
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

The Westin Resort Costa Navarino 5*

Πύλος,
Μεσσηνίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.
Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων
Δίκλινο θέα κήπο
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο
3ο άτομο 3 ως 12 ετών
Μονόκλινο θέα κήπο
Μονόκλινο θέα θάλασσα
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Volos Palace 4*

2
216
233
80
Δωρεάν
216
233

Xenia Palace Portaria 4*

Πορταριά Πηλίου,
Μαγνησία

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.
Ελάχιστος αριθμός
2
διανυκτερεύσεων
Δίκλινο Classic
95
3o άτομο έως 6 ετών
Δωρεάν
3o άτομο 7 έως 12 ετών
10
Μονόκλινο Classic
80
Connecting Classic(4 άτομα) *
170
* Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα.
Περιλαμβάνονται: • Ελληνικό Παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ με προϊόντα
τοπικών παραγωγών. • Χρήση του γυμναστηρίου. • Δωρεάν wi-fi. • Χώρος
στάθμευσης 80 θέσεων (άμεσης πρόσβασης από τον Εθνικό δρόμο).

Thessalikon Grand Hotel 5*

Καρδίτσα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.
Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών

2
75
30
Δωρεάν

4ο άτομο 2 ως 12 ετών

12

Μονόκλινο

60

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

28η με το Ι.Χ. σας
Du Lac Hotel Congress Center & Spa 5*

Ιωάννινα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

145

3ο άτομο

67

Για κρατήσεις έως
12/10
Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων

Δωρεάν

Ιωάννινα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

2

Δίκλινο
3ο άτομο ως 5 ετών *

Epirus Palace Congress & Spa 5*

Δίκλινο Comfort

Για κρατήσεις από
13/10

2

3

2

3

100

97

110

106

3ο άτομο 6 ως 12 ετών

47

3ο άτομο

34

32

38

35

Μονόκλινο

122

3ο άτομο ως 12 ετών

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών

25

25

29

27

Μονόκλινο Comfort

90

85

100

95

* Παιδί ως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων του. Για να έχει extra κρεβάτι,
ισχύουν οι τιμές 3ου ατόμου 6-12 ετών.

Kymi Palace Hotel 4*

Κύμη Ευβοίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.
Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
2
Δίκλινο θέα θάλασσα
87
Δίκλινο Jr.Suite θέα θάλασσα
134
Δίκλινο Exe Suite θέα θάλασσα
160
3ο άτομο
35
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Μονόκλινο
65
* Συνολική χρέωση για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών, περιορισμένη
διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας

Mediterranean Palace 5*

Θεσσαλονίκη

Grand Hotel Palace 5*

Θεσσαλονίκη

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.
Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων

2

Δίκλινο Classic

110

3ο άτομο

40

Μονόκλινο Classic

102

Επιβάρυνση για modern room € 20 ανά δωμάτιο ανά διαν/ση

Belle Helene Hotel 3*Sup

Βαθύ Γύθειο, Λακωνίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με μπουφέ πρωινό.

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
Δίκλινο θέα πόλη
3ο άτομο
Μονόκλινο θέα πόλη

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

2
59
22
Δωρεάν
15
55

Ellinon Thea Hotel 4*

Αράχοβα, Βοιωτίας

2
132
18
124

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε Premium & Classical δωμάτια 4ου, 5ου και 6ου ορόφου!
• Δωρεάν wi-fi. Υπόγειος φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων με
χρέωση € 11 την ημέρα/ ανά αυτοκίνητο.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα € 25 το δωμάτιο τη νύχτα
Καλαμάτα,
Μεσσηνίας

Horizon Blu Boutique Hotel 5*

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με πρωινό.

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

2

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

Δίκλινο θέα κήπος
Δίκλινο πλευρική θέα θάλασσα
Δίκλινο ιδιωτική πισίνα
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο θέα κήπος
Μονόκλινο πλευρική θέα θάλασσα
Σουίτα *

143
149
157
40
Δωρεάν
100
105
225

* Συνολική χρέωση για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών, περιορισμένη
διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας.

Aiges Melathron 4*

Βέροια, Ημαθίας

Δίκλινο Standard *
Δίκλινο Superior
Δίκλινο Deluxe
Δίκλινο Deluxe με τζάκι
Δίκλινο Junior Suite
Δίκλινο διαμέρισμα 2 χώρων
Δίκλινο Superior Suite
3o άτομο & 4ο άτομο **

2

75
91
113
128
158
178
183
40

* Μέγιστη χωρητικότητα 2 άτομα
** 4ο άτομο χωρά μόνο σε διαμέρισμα 2 χώρων

Amani Earthy Living

Νεοχώρι Δυτικής
Μάνης Μεσσηνία

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με ημιδιατροφή.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσον Ι.Χ.
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) διαμονή μόνο.

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων
Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 12 ετών
4ο άτομο ως 12 ετών
Μονόκλινο

2

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων

1

79
22
Δωρεάν
15
68

Amani Suite
Amani Μεζονέτα - 2 υπνοδωμάτια
Amani Βίλα - 2 υπνοδωμάτια
3o άτομο
4ο άτομο σε Μεζονέτα ή Βίλα

80
160
160
Δωρεάν
Δωρεάν

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

ΜΗΛΙΈΣ

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
(Παλαιός Άγ. Αθανάσιος)

Στο βουνό των Κενταύρων

µε διαµονή στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο
στο ΚΑΙΜΑΚ ΙΝΝ RESORT & SPA 4* Sup

Στο αρχοντικό ξενοδοχείο Xenia Palace Portaria 4*
στην Πορταριά, για μια ονειρεμένη διαμονή!

1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλ. Άγιος Αθανάσιος (Καιμακτσαλάν)
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06:30 για την πανέμορφη πόλη της Βέροιας, ελεύθερος χρόνος για
γνωριμία με την πόλη και συνεχιζουμε την διαδρομή μας μέσω της πολύνερης Έδεσσας  για τον
παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Άγ.Αθανασίου, ένα από τα πιο φημισμένα ορεινά χωριά της
Ελλάδας στους πρόποδες του Βόρρα (Καϊμακτσαλάν) με μοναδική Μακεδονική αρχιτεκτονική,
θεωρείται η Αράχοβα του βορρά. Άφιξη και εγκατάσταση στο ΚΑΙΜΑΚ ΙΝΝ RESORT & SPA 4*
Sup. κοντά στο χωριό. Τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καταρράκτες Έδεσσας - Υπαίθριο Μουσείο Νερού - Βαρόσι - Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ)
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Έδεσσα για μία ξεχωριστή περιπατητική ξενάγηση
(έξοδα ατομικά) με συνοδεία τοπικού φορέα. Πρώτα θα θαυμάσουμε τον μεγάλο καταρράκτη
“Κάρανο” και το Υπαίθριο Μουσείο Νερού. Θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή συνοικία
Βαρόσι και το Λαογραφικό της Μουσείο. Αργότερα αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ Αριδαίας
με τις ιαματικές πηγές Λουτροθεραπείας - Ποσιθεραπείας. Γνωρίστε τις ευεργετικές τους ιδιότητες
στην εξωτερική φυσική πισίνα ή απολαύστε τον καφέ σας δίπλα στις εντυπωσιακές πηγές. Το
απόγευμα επιστροφ ή στο ξενιδι . Δείπνο.
3η μέρα: Μουσείο Πέλλας - Σχολή Αριστοτέλους - Πάρκο Αγ. Νικολάου Ναούσης
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας, που υπήρξε
η γενέτειρα σπουδαίων Μακεδόνων, με τον Μέγα Αλέξανδρο να έχει την κυρίαρχη θέση.
Συνεχίζουμε για την Σχολή Αριστοτέλους στη θέση Μίεζα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στον
αυθεντικό χώρο εκεί που ο μέγιστος φιλόσοφος δίδαξε το μεγαλείο της κλασικής ελληνικής
σκέψης στον μέγιστο των Ελλήνων και τους άλλους ευπατρίδες της Μακεδονικής Αυλής. Το
μεσημέρι θα μας βρει να απολαμβάνουμε το μοναδικό τοπίο στο πάρκο του Αγίου Νικολάου
Ναούσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Καϊμακτσαλάν - Νυμφαίο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τις πλαγιές του όρους Βίτσι, θα επισκεφθούμε τον
διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου που με βάση τους τουριστικούς οδηγούς
αποτελεί ένα από τα 10 ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Εκεί θα επισκεφτούμε τον Αρκτούρο
το  κέντρο ενημέρωσης  για την προστασία της αρκούδας( έξοδα ατομικά), θα έχουμε χρόνο για
γνωριμία με το χωριό  και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

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 στην
Πορταριά με τα γραφικά καλντερίμια την Παναγία Πορταρέα. Εγκατάσταση στο XENIA PALACE
PORTARIA 4* στην Πορταριά. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές
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 τη δημόσια
βιβλιοθήκη με την ονομασία Ψυχής Άκος με τα σπάνια χειρόγραφα, καθώς και το λαογραφικό
μουσείο με μια σπάνια σημαία στο εσωτερικό του της επανάστασης. Επίσης επισκεπτόμαστε
την ιστορική εκκλησία των Παμεγίστων Ταξιαρχών 1741. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και απόγευμα ελεύθερο για να εξερευνήσετε την
μοναδική Πορταριά. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο - Βόλος - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και λίγος χρόνος ακόμα στην θαλπωρή του αρχοντικού ξενοδοχείου
μας. Αναχωρούμε για την πόλη του Βόλου για 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. Έπειτα θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε το καταπληκτικό μουσείο Πόλης (έξοδα ατομικά) που περιλαμβάνει την ιστορία 90 ετών
της σύγχρονης πόλης (Νέας Ιωνίας) και στεγάζεται σε κτίριο πρώην καπναποθήκης. Χρόνος για
γεύμα στα ξακουστά τσιπουράδικα της παραλιακής .Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις.

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των
εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
Δίκλινο Comfort *
Δίκλινο Junior Suite
3ο άτομο σε Jr.Suite
Μονόκλινο Comfort *

4 μέρες
19 - 22/11
258
280
197
318

* Comfort: Μόνο δίκλινο ή μονόκλινο.
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ΠΉΛΙΟ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με
πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή
στο πολυτελές στο ΚΑΙΜΑΚ ΙΝΝ RESORT &
SPA 4* Sup. στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο,
κοντά στο χωριό • Μπουφέ πρόγευμα και
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός
/ Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως
75 ετών • Φ.Π.Α.

Σημαντική σημείωση: Εάν η ΤΡΑΙΝΟΣΕ τροποποιήσει τα ισχύοντα δρομολόγια, μπορεί να
διαφοροποιηθεί η σειρά επισκέψεων. Εάν δεν υπάρξει κανένα δρομολόγιο του “μουτζούρη” κατά
τις ημέρες διαμονής μας, η μετάβαση στις Μηλιές θα γίνει οδικώς με το πούλμαν.
Σημείωση: η 2ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο ως 6 ετών
3ο άτ. 7 ως 12 ετών
Μονόκλινο

2 μέρες
28 - 29/11

3 μέρες
27 - 29/11

105
105
65
85
125

165
165
85
125
195

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

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

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΈΣ ΕΚΔΡΟΜΈΣ

Στα πέτρινα στολίδια των

Τα αυθεντικά

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

Στο πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4*
στα Πράμαντα Ιωαννίνων
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής σελ. 11

Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου,
στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “ΑΘΗΝΑ” 4*
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής σελ. 13

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

Δίκλινο
Δίκλινο Σουϊτα
3ο άτομο
Μονόκλινο

4 μέρες
12 - 15/11 & 17 - 20/12
254
295
198
318

ΔΕΛΦΟΙ

5 μέρες
12 - 16/11 & 03 - 07/12
Δίκλινο

280

3ο άτομο

243

Μονόκλινο

336

ΤΡΙΚΑΛΑ

...ταξίδι στον οµφαλό της Γής !!!

Ορεινής Κορινθίας!

Με διαμονή στους Δελφούς, στο κεντρικό Kastalia Boutique Hotel 4*
(μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το μουσείο και Αρχαιολογικό χώρο)
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής σελ. 4

Με διαμονή στο υπέροχο Alkyon Resort & Spa 4*
στο Βραχάτι Κορινθίας
Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής σελ. 3

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με πρωινό

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

Δίκλινο θέα χωριό ή κήπο
Δίκλινο θέα θάλασσα
3ο άτομο θέα χωριό ή κήπο
Μονόκλινο θέα χωριό ή κήπο

3 μέρες
20 - 22/11
155
165
140
199

Δίκλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

2 μέρες
14 - 15/11
105
94
60
138

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

3 μέρες
13 - 15/11
155
135
80
217
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