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Ελλάδα
σημαίνει 

καλοκάιρι...
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Επιστρέφουμε ανανεωμένοι και στο θέμα της 

ταξιδιωτικής ασφάλισης, τώρα με νέες, επιπλέον 

καλύψεις. Προσθέσαμε στα ομαδικά προγράμματά 

μας, εντελώς δωρεάν από εμάς για εσάς, πρόσθετη 

ασφάλεια με καλύψεις για covid-19.

Με κάλυψη που ξεκινά πριν το ταξίδι, συνεχίζεται σε 

ολόκληρη τη διάρκειά του και ολοκληρώνεται με την 

επιστροφή στο σπίτι.

Οπότε και... ξεκινούν τα όνειρα για τον επόμενο 

προορισμό.

...Γιατί εμείς δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.
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ΜΕ διαμονή το ζεστό & φιλόξενο 
MALTEZANA BEACH 3*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
…ΝΙΏΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

"Έρωτας με την πρώτη ματιά". Με αυτές τις λέξεις περιγράφουν την εμπειρία 
τους όσοι επισκέπτονται την Αστυπάλαια, την "πεταλούδα" του Αιγαίου όπως 
την αποκαλούν εξαιτίας του ιδιαίτερου σχήματος της. Απόκρημνα βράχια, 
ειδυλλιακές παραλίες με κρυστάλλινα νερά και μια καρτποσταλική Χώρα 
συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
Αν και ανήκει στα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια αποπνέει την κλασσική 
κυκλαδίτικη γοητεία. Τα χτισμένα αμφιθεατρικά λευκά σπιτάκια με τα μπλε 
παράθυρα, οι χαρακτηριστικοί ανεμόμυλοι, αλλά και η μοναδική ενέργεια που 
εκπέμπει το νησί εγγυώνται μια ανεπανάληπτη ταξιδιωτική εμπειρία που σας 

προσκαλεί να την ζήσετε με όλες τις αισθήσεις σας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Πεζοπορία στο σπήλαιο του Νέγρου, στις Βάτσες
• Ορειβασία σπήλαιο του Δράκου, στο Βαθύ ή αλλιώς 
 τη "Δρακοσπηλιά/Δρακοντόσπηλο"
• Θαλάσσια σπορ (Ποδήλατο, canoe και windsurfing) στην οργανωμένη 
 παραλία στο Λιβάδι
• Κάστρο του Άι Γιάννη απέναντι από το ομώνυμο μοναστήρι

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Αστυ... φαγιά: Στην Παραλία Σχοινώντα στη Μαλτεζάνα για θαλασσινα 
 με υπέροχη θέα και καλές τιμές
• Αστακούκος: Για αστακομακαρονάδα και ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά  
 από το δικό τους καΐκι
• Barbarossa: Για μαγειρευτά και σπιτικό φαγητό
• Γεράνι: παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό, ντόπια κρέατα και ζυμαρικά 
 καθώς και φρέσκο ψάρι
• Ο Μαρίνος: Μιλφέιγ με διάφορες γεύσεις και αφράτα γλυκά

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Εκδρομές για μπάνιο με καραβάκι από το λιμάνι του Πέρα Γιαλού στις 
 παραλίες Βάτσες, Καμινάκια, Άγιο Ιωάννη αλλά και στις νησίδες Κουνούποι 
 και Κουτσομύτη. 
• Μη χάσετε τους οκτώ παραδοσιακούς ανεμόμυλους που ακολουθούν το 
 μονοπάτι προς το Κάστρο της Χώρας. Έχουν διατηρηθεί και σηματοδοτούν, 
 ίσως, το πιο γραφικό σημείο του χωριού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα (πτήση) - Αστυπάλαια - Ανάληψη  
2η µέρα: 
Εκδρομή στον Πέρα Γυαλό και την γραφική Χώρα 
3η µέρα: 
Προαιρετική κρουαζιέρα στις παραδεισένιες παραλίες Κουτσομύτη & Κουνούπα  
4η µέρα: 
Αστυπάλαια - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/astypalaia-nioste-tin-mageia-stin-akri-tou-aigaiou
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ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ 
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑ!

Διαμονή στα Ξενοδοχεία, 
EROFILI BEACH HOTEL 3* SUPERIOR 

ή στο CAVOS BAY HOTEL 3* 

Η Ικαρία φημίζεται για την άγρια ομορφιά, τους χαλαρούς ρυθμούς της, 
αλλά και για τα ξέφρενα πανηγύρια. 
Το νησί σε γοητεύει με τις αντιθέσεις του: άγρια τοπία και γαλήνιες θάλασσες, 
καταγάλανα νερά και ποτάμια, γραφικά παραθαλάσσια χωριά και παραδοσιακοί 
οικισμοί. Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ικαρίας είναι ότι ο χρόνος στο νησί 
μοιάζει να έχει σταματήσει, η καθημερινότητα κυλάει με αργούς ρυθμούς και οι 
ντόποιοι φαίνεται να χαίρονται κάθε στιγμή της ημέρας τους!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Πεζοπορία προς τους καταρράκτες, τα Μοναστήρια ή το φράγμα.
• Για μπάνιο στον Αρμενιστή
• Επίσκεψη στο χωριό Kάμπος, όπου εδώ ήταν χτισμένη η αρχαία 
 πόλη Oινόη

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Στα πέριξ: Φάβα με ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι και ντοματίνια, τραγανούς 
 κολοκυθοκεφτέδες, ικαριώτικο τυρί, αθούρα, το γιαουρτλού και 
 παστουρμαδοπιτάκια, μπιφτέκια με σάλτσα φέτας και ούζου
• Filoti Pizza: Νόστιμη πίτσα με φρέσκο, αφράτο ζυμάρι, σπιτική σάλτσα 
 ντομάτας και λίγα, αλλά ποιοτικά υλικά
• Αρόδου: Ζουμεροί ντοματοκεφτέδες, παραδοσιακοί ρεβιθοκεφτέδες, 
 λαχταριστό σουφικό, αρωματικό κοκκινιστό με κόκορα και μακαρόνια, 
 πεντανόστιμη φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια και μακαρονάδα του ψαρά
• Κρητικός: Πατατούλες φούρνου με μυρωδικά, κολοκυθοκεφτέδες, φάβα με 
 καραμελωμένα καρότα, κοπανιστή και σαλατούλα, μαρμελάδα ελιάς και το 
 ελαιόλαδο με πετιμέζι μαζί με ζυμωτό ψωμί
• Στο καμπί: Κατσικάκι λεμονάτο με μακαρόνια, τούρτα μελιτζάνας, 
 μπριζολάκια και μυρωδάτα κεφτεδάκια

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Πεζοπορία στο υπέροχο φαράγγι του Xάλαρη. Βρίσκεται κοντά στην παραλία 
 του Νας και είναι μια εξαιρετική περιοχή εκπληκτικής ομορφιάς με πλατάνια 
 και τρεχούμενα νερά, που σχηματίζουν φυσική λίμνη. H έξοδός του 
 καταλήγει στην ομώνυμη παραλία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα (πτήση) - Ικαρία - Θέρμα - Αγ.Κήρυκος - Αρμενιστής
2η µέρα: 
Κάμπος - Οινοποιείο Αφιανέ - Χριστός Ραχών
3η µέρα: 
Ι.Μ.Οσίας Θεοκτίστης - Εύδηλος - Νας
4η µέρα: 
Μονοκάμπι - Φάρος - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-ikaria-me-group
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Με διαμονή στο  PORTO PLAZA 4* "

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΛΗΜΝΟΣ
ΑΠΟ ΦΏΤΙΑ ΚΑΙ ΛΑΒΑ

Ατέλειωτες αμμουδιές και μαγικά ηλιοβασιλέματα στο Αιγαίο, μονοπάτια 
από λάβα και αλλόκοτα ηφαιστειακά τοπία, μυστηριώδεις αμμόλοφοι στη 
μέση του πουθενά, ένα κάστρο γεμάτο ελάφια και θρυλικές διαδρομές σε 
πανάρχαιες πολιτείες στα χνάρια θεών και ηρώων. Η Λήµνος γεννήθηκε από 
τα ηφαίστεια που κάποια εκατομμύρια χρόνια πριν διαμόρφωσαν, σε μεγάλο 
βαθμό, το σημερινό Αιγαίο, δεν απορεί λοιπόν κανείς πώς οι αρχαίοι της 
κάτοικοι λάτρεψαν τον Ήφαιστο, τον θεό της φωτιάς. Σήμερα ηφαίστεια μπορεί 
να μην έχει πια, όμως το χώμα της είναι που δίνει στο κρασί της την ιδιαίτερη 
γεύση του, και τα πετρώματά της κάνουν τους γεωλόγους να τρίβουν τα μάτια 
της. Σαγηνευτική αντίθεση στο "εκρηκτικό" παρελθόν φέρνουν τα δροστερά, 
κρυστάλλινα νερά στις αμμουδιές της Λήμνου, από την πρωτεύουσα Μύρινα 
και την Αυλώνα μέχρι το Κέρος στα δυτικά και το ονειρικό Γομάτι στον 
βορρά. Για όλα αυτά, κι ακόμα περισσότερα, ένα ταξίδι στη Λήμνο είναι μια 
αποκάλυψη που ποτέ δεν περίμενες και ποτέ δεν θα ξεχάσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Βόλτα στη Μύρινα και το Κάστρο
• Επίσκεψη στο Ιερό των Καβείρων και στη Σπηλιά του Φιλοκτήτη
• Προσκύνημα στην Παναγία την Κακαβιώτισσα
• “Ταξιδέψτε” στην έρημο στις Αμμοθίνες

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Φλωμάρι: Φλωμάρια με κόκορα κοκκινιστό, μύδια αχνιστά, ζυγούρι με 
 φλωμάρια και ψητή μελιτζάνα
• Ο μερακλής: Σούβλες με κοντοσούβλι, εξοχικό και κοκορέτσι, παΐδάκια και ψητά 
 της ώρας, όλα για κάθε λάτρη του κρέατος
• Έννοια Πο' χς: Κριθαράκι με μύδια, σουπιά στο μελάνι της, φάβα, 
 μελιτζανοσαλάτα με τυρί και ντομάτα, παστουρμαδοπιτάκια και καλοψημένη 
 μοσχαρίσια μπριζόλα με φρέσκο βούτυρο 
• Μάρθα: Καλοψημένα χταποδάκια στα κάρβουνα, γιουβέτσι με γαρίδες, 
 όστρακα, κυδώνια, φούσκες και πικάντικα μύδια σαγανάκι
• Μάνος: Τυροπιτούδια, σαλάτα με πλιγούρι, ντόπια σαρδέλα στη σχάρα και 
 παραδοσιακό κασπακινό με αρνάκι, ρύζι και τυρί

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Οι ανεμόμυλοι στον Κοντιά, που έχουν αναπαλαιωθεί, είναι μέρος της 
 αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Λήμνου και αποτελεί ένα 
 από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα που πρέπει να επισκεφθεί κανείς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Λήμνος - Μύρινα 
2η µέρα: 
Μεγάλος γύρος νησιού 
3η µέρα: 
Οινοποιείο - Πολιόχνη - Άγιος Σώζων - Κοντιάς
4η µέρα: 
Μύρινα - Αθήνα 

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sti-limno-me-aeroplano
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Όλοι οι επιβάτες μας με Sky Express, 
δικαιούνται δωρεάν είσοδο στο Business 
lounge “Μελίνα Μερκούρη” 
του Αεροδρομίου Αθηνών !!!
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Με διαμονή στο 
KOSTANTINOS PALACE 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ
Η ΑΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗ ΓΗΤΕΥΤΡΑ ΤΏΝ ΔΏΔΕΚΑΝΗΣΏΝ & ΚΑΣΟΣ 

Άγρια, απείραχτη ομορφιά, η Κάρπαθος, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των 
Δωδεκανήσων δεν έχει όμοιο του. Κρατάει καλά κρυμμένα μυστικά της 
Μεσογείου, σε αρχαίες πολιτείες, σε σπηλιές, σε εκκλησιές..
Απείραχτα συγκλονιστικά τοπία, σμυλεμένα από τον άνεμο, χωριά
καρφιτσωμένα στα βουνά, θωρούν το Αιγαίο από ψηλά. 
Στην Κάρπαθο θα ανακαλύψετε ένα νησί που κλείνει μέσα μια Ελλάδα 
ολόκληρη: διατηρεί απείραχτη την ψυχή του, έχει εντυπωσιακά έθιμα, 
υπέροχους ανθρώπους, μουσική και πανηγύρια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στα μουσεία του νησιού (Αρχαιολογικό Μουσείο, Λαογραφικό 
 Μουσείο Μενετών, κκλησιαστικό, Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο 
 Αρκάσας, Λαογραφικό Μουσείο Όθου)
• Επίσκεψη στον Τάφο του Διγενή στην περιοχή Λώρι - Απέρι
• Επίσκεψη στα Ρωμαϊκά Υδραγωγεία στο Λευκό
• Προσκύνημα στις εκκλησίες και τις μονές (Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίου 
 Γεωργίου, Αγίου Λουκάς, Παναγία η Βρυσιανή, Μονή Αγίου Γεωργίου 
 Βασσών, Αγίου Ιωάννη και Αγίου Νικολάου Σπόων)

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Το πέρασμα: Φρέσκο ψάρι πλακί στο φούρνο, χοιρινό ψητό στο φούρνο 
 με λαχανικά και πατάτες, λαχανοντολμάδες, γεμιστοί κολοκυθοανθοί, 
 παπουτσάκια και πλούσια μακαρονάδα θαλασσινών
• Ωραία Κάρπαθος: Παραδοσιακές μακαρούνες της Καρπάθου με σύβραση 
 (καραμελωμένα κρεμμύδια στο λάδι) και τριμμένη μυζήθρα, σαλιγκάρια  
 με δάφνη και άνηθο, βουτυράτο τραχανά με ρίγανη και ντομάτα αλλά και 
 ζουμερά κατσικίσια παϊδάκια στα κάρβουνα
• Μύλος: Υπέροχες γεύσεις ψημένες στον ξυλόφουρνο. Κολοκυθοανθοί, 
 πιπεριές γεμιστές με τυρί, αγκινάρες, κατσικάκι κοκκινιστό και χειροποίητος 
 μουσακάς
• Small Paradise: Καρπάθικη σαρδέλα με αλάτι, χειροποίητες μακαρούνες 
 με ντόπιο αρμυροτύρι και τσιγαρισμένο κρεμμύδι αλλά και πολλά φρέσκα 
 ψάρια καθημερινά
• Δημήτριος: Αστακομακαρονάδα και κακαβιά είναι οι καλύτερες επιλογές για 
 να απολαύσετε δίπλα στο ηλιοβασίλεμα

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Βουτιά στην Αχάτα η οποία βρίσκεται σε έναν μικρό όρμο που περιβάλλεται 
 απο γκρεμούς, γεμάτους με μικρές σπηλιές.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα (πτήση) - Κάρπαθος - Πηγάδια   
2η µέρα: 
Γύρος χωριών
3η µέρα: 
Βόλτα στην παραδοσιακή Όλυμπο 
4η µέρα: 
Προαιρετική στην Κάσο
5η µέρα: 
Κάρπαθος - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sto-konstantinos-palace-stin-karpatho-me-group
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   ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΟΝΟ 20 ΘΕΣΕΙΣ!
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Με διαμονή στο Φηροστεφάνι 
στο SPLENDOUR RESORT 5* LUX 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΛΝΤΕΡΑ & ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΑ!

Ένα ταξίδι στη Σαντορίνη δεν είναι "διακοπές", είναι μια ανεπανάληπτη 
εμπειρία ζωής που κάθε ταξιδιώτης οφείλει στον εαυτό του. Ένας ολόκληρος 
γαλαξίας χρωμάτων και αισθήσεων αποκαλύπτεται σ’ αυτό το νησί, μεθυστικά 
αρώματα και ηλιοβασιλέματα που θα τα κουβαλάμε πάντα μέσα μας, από την 
κοσμοπολίτικα Φηρά και την παραμυθένια Οία, μέχρι τα υπόσκαφα οινοποιεία 
και το προϊστορικό Ακρωτήρι. 
Η Σαντορίνη είναι από τα πιο εντυπωσιακά νησιά στον πλανήτη, είναι το νησί 
που ξεπερνάει τους πάντες: τον φωτογράφο που θα παλέψει να αποτυπώσει 
με τον φακό του τα χρώματά της, τον ποιητή που θα δοκιμάσει να δαμάσει 
με λέξεις αυτή την ομορφιά, τον κάθε ταξιδιώτη που πιστεύει πως έρχεται 
προετοιμασμένος και δεν ξέρει πως κανείς ταξιδιωτικός οδηγός δεν μπορεί να 
αποδώσει όλη τη γοητεία της…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στην αρχαία Μινωική Πόλη στο Ακρωτήρι
• Επίσκεψη στο μουσείο προϊστορικής Θήρας στα Φηρά και στο Αρχαιολογικό 
 Μουσείο στα Φηρά
• Κρουαζιέρα στο νησί Θηρασία και στις ζεστές ηφαιστειακές πηγές
• Προσκύνημα στο Ναό της Παναγίας Επισκοπής κοντά στον Πύργο
• Επίσκεψη στο Ενετικό Κάστρο του Σκάρου, στο Ημεροβίγλι
• Επίσκεψη στην Αρχαία Θήρα πάνω από το Καμάρι

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Μεταξύ μας: Φέτα σε φύλλο κρούστας, φρέσκα χόστα, κατσικάκι στη 
 λαδόκολλα και ντόπια κρασιά
• Το ψαράκι: Φρεσκοψαρεμένα ψάρια και θαλασσινά και ντόπια υλικά θα 
 συνοδέψουν τα πιάτα σας
• Κρητικός: Ψητά στα κάρβουνα, σουβλιστα και πολλές επιλογές για τους πιο 
 απαιτητικούς κρεατοφάγους
• Καλλίστη: Ντοματάκια σαντορίνης γεμιστά με ρύζι και βασιλικό, ντοματο- 
 κεφτέδες και λιαστά ντοματάκια με δάφνι στο λάδι, αρνάκι γάστρας και 
 σαντορινιό κολοκυθάκι στα κάρβουνα με τυρί χλωρό και δυόσμο
• Ανώγι: Πρασοτηγανιά, χοιρινό με δαμάσκηνα και ζυμωτό ψωμί

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Το καλύτερο σημείο για να βγάλετε φωτογραφίες είναι στην Οία, την ώρα 
 που δύει ο ήλιος, μπροστά από το περίφημο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Σαντορίνη - Φηρά 
2η µέρα: 
Προϊστορικό Ακρωτήρι - Οινογνωσία (προαιρετικά) 
ηλιοβασίλεμα στην Οία 
3η µέρα: 
Ελεύθερη ημέρας - Προαιρετική εκδρομή στο ηφαίστειο
4η µέρα: 
Σαντορίνη - Αθήνα 

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sti-santorini-me-group
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Όλοι οι επιβάτες μας για Χανιά με την 
Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο 
στο Business Lounge “Μελίνα Μερκούρη” 
του Αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"

   ΜΟΝΟ 20 ΘΕΣΕΙΣ!
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Με διαμονή στο κεντρικό 
KYDON 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΧΑΝΙΑ
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ!

Τα Χανιά είναι από μία από εκείνες τις σπάνιες περιπτώσεις που οι προσδοκίες 
δικαιώνονται στον απόλυτο βαθμό. Και ίσως κάτι παραπάνω: η μακράν 
ωραιότερη πόλη της Κρήτης (με την άδειά σας, φίλοι της υπόλοιπης Κρήτης…) 
είναι ακόμη πιο λαμπερή, ακόμη πιο όμορφη από όσο περιμένεις να είναι. 
Διότι καλές οι ενθουσιώδεις συστάσεις από τους λάτρεις των Χανίων, καλές και 
άγιες οι εικόνες που "μιλούν" με χίλιες λέξεις, μα πάνω απ’ όλα τα Χανιά 
είναι βίωμα. 
Πρέπει να τα ζήσεις, να τα περπατήσεις, να ρουφήξεις με κάθε μια από τις 
πέντε αισθήσεις την αύρα αυτής της μαγικής πόλης: με μια βόλτα στο λιμάνι, 
στον λαβύρινθο της παλιάς πόλης, στα νεώρια, στο λιμενοβραχίονα του 
φάρου. Μια ζωή δεν είναι αρκετή για να χορτάσει κανείς τα Χανιά, μα για όλα 
χρειάζεται μια αρχή, σωστά;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων
• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό μουσείο Χανίων και στο Ναυτικό μουσείο Κρήτης
• Εκδρομή με καραβάκι για μπάνιο στην υπέροχη παραλία του Μπάλου
• Εκδρομή για μπάνιο στο Ελαφονήσι με την κρυστάλλινη ροζ άμμο
• Βόλτα στο Ενετικό λιμάνι

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Γραμπούσα: Ξυλόφουρνος και πολλές κρητικές σπεσιαλιτέ. Αρνί με μέλι 
 ψημένο σε πουγκί από φύλλο, καλτσούνια, κ.α.
• Ταμάμ: Χιουνκιάρ μπεγεντί (αρνάκι σιγομαγειρεμένο στην κατσαρόλα με 
 κόκκινη σάλτσα, μπαχαρικά και πουρέ μελιτζάνας) και το κεμπάπ
• Η Αετοφωλιά: Κρασάτο σφακιανό αρνί, κουνέλι στιφάδο, χοιρινό φρικασέ 
 με σέλινο ή σταμναγκάθι και γουρουνόπουλο στο φούρνο αλλά και 
 πληθώρα ορεκτικών και της ώρας στα ξυλοκάρβουνα. Πληθωρική στάκα και 
 ψωμί ζυμωτό απο τον ξυλόφουρνο 
• Αιμιλία: Κοκόρια, αρνάκια, κουνέλια, κοιλιδάκια, κρεατότουρτες και πιλάφια  
 και τυροκομικά προϊόντα δικής τους παραγωγής

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Περπατήστε στον Ενετικό φάρο, έναν από τους παλαιότερους φάρους του 
 κόσμου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα (πτήση) - Χανιά (Τάφοι Βενιζέλων, Παλιά Πόλη) 
2η µέρα: 
Λίμνη Κουρνά - Μονή Αρκαδίου - Ρέθυμνο 
3η µέρα: 
Χανιά (Ελεύθερη μέρα) 
4η µέρα: 
Ομαλός/Φαράγγι Σαμαριάς (προαιρετικά) - Χανιά - Αθήνα 

https://www.manessistravel.gr/el/agioy-pneumatos-sta-chania-o-paradeisos-sta-kritika
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Όλοι οι επιβάτες μας για Χίο με την 
Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο 
στο Business Lounge “Μελίνα Μερκούρη” 
του Αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"

   ΜΟΝΟ 20 ΘΕΣΕΙΣ!
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ΜΕ διαμονή στο κεντρικότατο, 
στη Χώρα, CHIOS CHANDRIS 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

XΙΟΣ
ΜΕΘΥΣΤΙΚΟ ΑΡΏΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ!

Χίος ευωδιαστή, Χίος μεσαιωνική, Χίος κοσμοπολίτικη και ευλογημένη... 
Ξακουστή για την καραβοσύνη της, για το σπάνιο δάκρυ του μαστιχόδεντρου, 
για τη λαϊκή της παράδοση και τα καστροχώρια της η Χίος είναι γεμάτη από 
μικρά και μεγάλα θαύματα, από χρώματα και εικόνες, όλα διυλισμένα μέσα 
από τις μυρωδιές της μαστίχας και της θάλασσας. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιήγηση στο κάστρο της Χίου
• Επίσκεψη στο Ναυτικό μουσείου και την δημοτική πινακοθήκη
• Βόλτα για φωτογραφίες στου Μύλους, στην περιοχή Ταμπάκικα
• Μπάνιο στις πανέμορφες παραλίες του νησιού (Καρφάς, Μέγας Λιμνιώνας, 
 Δασκαλόπετρα, κα.α.)
• Περίπατο στα Μεσαιωνικά χωριά του νησιού

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Χότζας: Χταποδάκι κατσαρόλας, χιώτικο τυρί Μαστέλο στα κάρβουνα, ψητό 
 καλαμάρι, ψητός τόνος, μελιτζάνες ιμάμ και ιδιαίτερες σαλάτες.
• Μελτεμάκι: Μύδια σαγανάκι, σαρδέλες, καλαμάρι γεμιστό, ωραίες σαλάτες 
 και ζυμωτό ψωμί
• Αστέρι: Χορτοκεφτέδες με μάραθο, σπανάκι, καυκαλήθρα και κρεμμυδάκι, 
 μελιτζάνα στη χόβολη με φέτα, σκόρδο και ντόπιο βούτυρο, μελιτζανάτο 
 μοσχαράκι και γίδα με χειροποίητα μακαρόνια 
• Αμέθυστος: Μπιφτέκι με σάλτσα ροκφόρ - μαστίχας, κοτόπουλο τυλιγμένο 
 με μπέικον και σως παρμεζάνας, κολοκυθοκεφτέδες και χοιρινό με 
 δεντρολίβανο, σαλτσα πορτοκαλιού και μελιού

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Απολαύστε τη θέα από τους πύργους της Χίου. Μεσαιωνικοί κυλινδρικοί 
 πύργοι χτισμένοι στα ακρωτήρια και τις ακτές του νησιού με σκοπό 
 την παρακολούθηση της θάλασσας, προκειμένου να ειδοποιούν εγκαίρως 
 τους κατοίκους σε περίπτωση επίθεσης εχθρού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Χίος - Αυγώνυμα - Ανάβατος - Νέα Μονή 
2η µέρα: 
Μαστιχοχώρια - Πυργί - Μουσείο Μαστίχας - Μεστά 
3η µέρα: 
Βολησσός - Αγία Μαρκέλλα - Χωριό Πιτυός 
4η µέρα: 
Προαιρετική εκδρομή στην Οινούσσα!
5η µέρα: 
Χίος (ημέρα ελεύθερη) - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-stin-chio-me-group
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Με διαμονή στο Υπεροχο 
KYTHEA RESORT 4* SUP 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΚΥΘΗΡΑ
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ!

Ποιος δεν έχει ακούσει για το περίφημο "ταξίδι στα Κύθηρα"; Για άλλους ήταν 
η ονειροπόληση για μια ρομαντική ουτοπία, για άλλους το ταξίδι-ολοκλήρωση 
ενός άπιαστου ονείρου. Τα Κύθηρα είναι στην πραγματικότητα ένα πανέμορφο 
νησί που ισορροπεί επιδέξια πάνω στις πολλαπλές παραδόσεις του, 
τη βενετσιάνικη, την επτανησιακή, την (σχεδόν) αιγαιοπελαγίτικη και την 
κρητική. Ένα νησί γαλήνιο, που τίποτα δεν φαίνεται να διαταράσσει την 
αρμονία του, με καταπληκτικά χωριά, εξαιρετική κουζίνα, φιλόξενους 
ανθρώπους, ανέλπιστο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και παραλίες που αν ήταν 
στο Κάπρι θα φιγουράριζαν στα εξώφυλλα των κορυφαίων τουρ-operators.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στα Κάστρα των Κυθήρων (Αβλέμονα, Μυλοποτάμου, 
 Παλαιοχώρας και Χώρας)
• Επίσκεψη στο Φάρο Μουδαρίου στο Ακρωτήρι Σπαθί
• Επίσκεψη στον καταρράκτη της “Φόνισσας” και στους 22 νερόμυλους
• Επίσκεψη στη θαλάσσια σπηλιά “Χύτρα” ή “Αυγό”
• Διασχίστε το Φαράγγι του Τσάκωνα και το Φαράγγι Κακιάς Λαγκάδας
• Επίσκεψη στον Καταρράκτης Μυλοποτάμου ή αλλιώς “Καταρράκτη Νεράιδα”

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Ψωμολαδέα ΟΕ: Κακαβιά, γαύρος μαρινάτος, λαζάνια χειροποίητα 
 με κολοκύθι και κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο με κουμκουάτ
• Φαμίλια: Ιδιαίτερες γεύσεις όπως κόκορα με ροδοπέταλα και πουρέ μελιτζάνας,  
 ταραμοσαλάτα με φάβα, τσιγαριστά βλίτα και κρεμμυδοντολμάδες
• Κάπαρη: Πλιγουρομπουκιές με σκορδάτη σάλτσα ντομάτας, μπουκιές 
 συκωτιού με τριμμένο κρεμμύδι,  ποικιλία κρεατικών
• Πιέρρος: Το εστιατόριο που φημίζεται για τα μαγειρευτά του. Φρέσκα ψάρια 
 στη σχάρα ή στο τηγάνι, μπριζόλες μοσχαρίσιες και χοιρινές, αρνίσια 
 παϊδάκια στα κάρβουνα, ντόπια λουκάνικα και εξαιρετικά μπιφτέκια
• Φιλιώ: κολοκυθοανθοί γεμιστοί, ξινόχοντρος με μελιτζάνες, τσιριγώτικα 
 λουκάνικα και κατσικάκι λεμονάτο
• Καλέρης: Βρεχτολαδέα (λαδοπαξίμαδα Κυθήρων με φρέσκια σάλτσα 
 ντομάτας και τριμμένο τυρί φέτα), φέτα τραγανή (σε φύλλο παραδοσιακό 
 με θυμαρίσιο μέλι και σουσάμι), κολοκυθοανθούς γεμιστούς, ομελέτα 
 παραδοσιακή (με ντόπια λουκάνικα σοταρισμένα με λαχανικά σε φρέσκο 
 πρόβειο βούτυρο) και χταποδάκι ψητό στο φούρνο.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Βόλτα για φωτογραφίες στο κάστρο των Κυθήρων. Χτισμένο σε μεγάλη 
 υπερυψωμένη έκταση στη Χώρα των Κυθήρων, με θέα που κόβει την ανάσα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα 
2η µέρα: 
Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι - Όσιος Θεόδωρος 
3η µέρα: 
Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός 
4η µέρα: 
Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sta-kuthira-me-group
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Όλοι οι επιβάτες μας για Ρόδο με την 
Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο 
στο Business Lounge “Μελίνα Μερκούρη” 
του Αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"
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Με διαμονή στο 
RODOS PALACE LUXURY RESORT 5*

σε δωμάτια με θέα θάλασσα!

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΡΟΔΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΗ ΣΥΜΗ

Μεσαιωνική, χαρισματική, μεγαλόπρεπη, κοσμοπολίτικη, παραδοσιακή. 
Η Ρόδος τα έχει όλα, και τα έχει στον υπερθετικό βαθμό. Το νησί του Ήλιου 
και των Ιπποτών δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο, έχει κάτι για τους εραστές 
της θάλασσας, για τους ιστοριολάτρες, για εκείνους που εκτιμούν το καλό 
φαγητό και τις διαδρομές στη φύση, κυρίως όμως έχει τη δύναμη να μας 
αναζωογονεί κάθε φορά που επιστρέφουμε! 
Για εμάς, μάλιστα, που θέλουμε να αποθεώσουμε την Ελλάδα μας απ’ άκρη 
σ’ άκρη, η εκδρομή στο ακριτικό Καστελόριζο είναι αυτό ακριβώς που 
ενσαρκώνει το πάθος να φτάνουμε όσο γίνεται πιο μακριά!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Βόλτα στη Μεσαιωνική Πόλη 
• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
• Επίσκεψη στην αρχαία πόλη της Λίνδου
• Βόλτα στην κοιλάδα των πεταλούδων
• Επίσκεψη στο Θαλάσσιο πάρκο και στο ενυδρείο

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Μασασούρα: Γεμιστά μανιτάρια με τυριά, μπέικον και κουκουνάρι, 
 κολοκυθοκεφτέδες, φέτα τυλιγμένη σε φύλλο με μέλι και ούζο, τηγανιά, 
 μπεκρή μεζέ και μελιτζάνα φούρνου
• Μάρκο Πόλο: Αχνιστή ψαρόσουπα, χταπόδι πάνω σε ρόκα με μπόλικο 
 βαλσάμικο και φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια
• Πηγή Φασούλι: Γουρουνόπουλο στη γάστρα, γίδα κοκκινιστή με ρεβίθια, 
 κατσικάκι καπαμά και ψητά στα κάρβουνα
• Χατζηκέλης: Φρέσκα κυδώνια, ριζότο με θαλασσινά, ψητές γαρίδες, 
 φρέσκα ψάρια και θαλασσινά
• Άσπρο πιάτο: Μοσχαρίσιο κόντρα με σάλτσα πράσινου πιπεριού, φιλετάκια 
 κοτόπουλου με κάρι, μανιτάρια σωτέ σε λευκό κρασί με κρεμμύδι και 
 σκόρδο, πιπεριές κέρατο με πικάντικη γέμιση λευκών τυριών και μπούκοβο

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Να επισκεφθείτε τις Επτά Πηγές, μια καταπράσινη κοιλάδα που περιβάλλεται 
 από πεύκα με επτά πεντακάθαρες πηγές που ενώνονται σε μια λίμνη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Ρόδος - Κοιλάδα Πεταλούδων - Παλιά Πόλη Ρόδου 
2η µέρα: 
Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος - Καλλιθέα
3η µέρα: 
Προαιρετική ολοήμερη κρουαζιέρα στη Σύμη - Πανορμίτης  
4η µέρα: 
Ολοήμερη κρουαζιέρα στο Καστελόριζο
5η µέρα: 
Ρόδος - Φιλέρημος - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sto-rodos-palace-me-group
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ΚΑΛΥΜΝΟΣ - ΤΕΛΕΝΔΟΣ
Με διαμονή στο  

KALYDNA ISLAND HOTEL 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

Η Κάλυµνος, το νησί των σφουγγαράδων είναι ένας συναρπαστικός 
προορισμός που προσφέρει περισσότερα από όσα φαντάζεστε! Πρωτεύουσα 
της Καλύμνου είναι η Πόθια, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός, 
αμφιθεατρικά χτισμένος στις παρυφές δύο αντικριστών λόφων. Γύρω από 
τη Χώρα ξεδιπλώνονται γραφικοί οικισμοί- όπως ο Πάνορμος, το Χωριό, τα 
Σκαλιά και οι Μυρτιές. 
Μην ξεχνάτε ότι δίπλα στην Κάλυμνο βρίσκεται το πανέμορφο μικρό νησάκι 
της Τέλενδου, όπου μπορείτε να απολάυσετε το ηλιοβασίλεμα, 
την παλαιοχριστιανική νεκρόπολη και το κάστρο του Αγίου Κωνσταντίνου.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και στο Ναυτικό Μουσείο
• Εξερευνήστε τις παραλίες της Καλύμνου (Θέρμα, Γέφυρα, Βλυχάδια, κλπ)
• Μπορείτε να αποκτήσετε πιστοποίηση κατάδυσης κατά τις διακοπές σας στην 
 Κάλυμνο
• Επίσκεψη στην Τέλενδο και στην Ψέριμο με καΐκι 

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Αιγιαοπελαγίτικο: Αρνάκι με σάλτσα ματζουράνας, ντολμάδες, χειροποίητη 
 τυρόπιτα αλλά και λαχταριστοί λουκουμάδες με μέλι
• Καφενές: Ουζάκι με καλοφτιαγμένους μεζέδες όπως ψητό χταποδάκι, σαλάτα 
 μιρμιζέλι και χειροποίητα γλυκά του κουταλιού
• Το κύμα: Παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και θαλασσινά. Μη χάσετε το 
 κοκκινιστό κατσικάκι με φρέσκες τηγανιτές πατάτες ή μακαρόνια, τον ξιφία στα 
 κάρβουνα με σοταρισμένα λαχανικά και το γεμιστό καλαμάρι με τυρί
• Ο Παντελής: Χταπόδι στα κάρβουνα, αφράτους χταποδοκεφτέδες και 
 πικάντικη γαριδομακαρονάδα
• Prego: Δροσερές σαλάτες, φρέσκα ζυμαρικά, φρέσκα ψάρια, καλοψημένα 
 κρέατα και τραγανές πίτες

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Το καταπληκτικό ορεινό και απότομο τοπίο της Καλύμνου προσφέρει μια 
 εξαιρετική ευκαιρία να ανακαλύψετε την αναρρίχηση. Στην πραγματικότητα, 
 υπάρχει μια σχολή αναρρίχησης στο νησί και διοργανώνεται τακτικά 
 Φεστιβάλ αναρρίχησης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Κάλυμνος - Πόθια - Τέλενδος
2η µέρα: 
Γύρος του νησιού
3η µέρα: 
Προαιρετική κρουαζιέρα (Βαθύ - Πλάτη - Ψέριμος)
4η µέρα: Κάλυμνος - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sti-kalumno-me-group
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ΑΝΔΡΟΣ 
Η ΚΑΠΕΤΑΝΙΣΣΑ ΤΏΝ ΚΥΚΛΑΔΏΝ

Με διαμονή στη χωρα της Άνδρου, 
στο PARADISE ART HOTEL 3* SUP 

Οι εραστές της τέχνης λατρεύουν την Άνδρο για το μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
οι φυσιολάτρες δεν αλλάζουν τα μονοπάτια της για τίποτα στον κόσμο και οι 
όσοι αγαπούν την παραδοσιακή κουζίνα δεν αντιστέκονται στην ανδριώτικη 
φουρτάλια! 

Η Άνδρος έχει κάτι για τον καθένα και εμείς ταξιδεύουμε για να ανακαλύψουμε 
τους δικούς μας ξεχωριστούς λόγους!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Προσκύνημα στα μοναδικά μοναστήρια του νησιού
• Επίσκεψη στα μουσεία (Ναυτικό, σύγχρονης τέχνης, Παραδοσιακών Τεχνών 
 και Βυζαντινών Εικόνων, κ.α.)
• Κατάδυση και water sports στις φημισμένες παραλίες του νησιού
• Επίσκεψη στον πύργο του Αγίου Πέτρου και στο πάνω κάστρο

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Ενδοχώρα: Φάβα, στριφτάρια με γαρίδες και κολοκυθάκι,    
 γαριδομακαρονάδα και άλλες πρωτότυπες γεύσεις, όλα με φτιαγμένα 
 με τοπικά προϊόντα
• Νόνας: Σουπιές κρασάτες, σαγανάκι, πίτες, ριζότο με θαλασσινά και μύδια  
 αχνιστά με φρέσκα θαλασσινά καθημερινά απο το καΐκι του
• Το μπαλκόνι του Αιγαίου: Απολαύστε, εκτός από την υπέροχη θέα, τα  
 παραδοσιακά τους φαγητά όπως κόκορα κρασάτο με σπιτικά ζυμαρικά, ψητό  
 γουρουνόπουλο αλλά και την φημισμένη φουρτάλια. Το ψωμί είναι δικό  
 τους και όλες οι σαλάτες φτιάχνονται με λαχανικά απο τον κήπο τους.
• Ο Κόσσης: Η καλύτερη επιλογή για τους κρεατοφάγους. πεντανόστιμα 
 ψητά στα κάρβουνα, κατσικάκι στη λαδόκολλα και κοκκινιστό κόκορα 
 με μακαρόνια.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Επίσκεψη για φωτογραφίες και μια μοναδική εμπειρία στους καταρράκτες 
 της Πυθάρας ή τον ‘Νεραϊδότοπο” όπως τον αποκαλεί η λαϊκή παράδοση. 
• Επίσκεψη στο μουσείου σύγχρονης  τέχνης Γουλανδρή. Ιδρύθηκε το 1979 
 και οργανώνει ζωγραφικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Αυτό 
 αποτελεί και το πιο σημαντικό μουσείο της Άνδρου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Ραφήνα - Άνδρος
2η µέρα: 
Μονή Παναχράντου - Χωριά Κορθίου - Στραπουργιές
3η µέρα: 
Αποίκια - Μένητες - Μονή Αγίας Μαρίνας - Γαύριο
Ραφήνα - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sthn-andro-me-group
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Με διαμονή στο
 DOLPHIN BAY  4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΣΥΡΟΣ
Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ΤΏΝ ΚΥΚΛΑΔΏΝ

Η Κυκλαδίτσσα που απαρνιέται το λευκό και ντύνεται σε αποχρώσεις της 
ώχρας, η θαλασσινή πολιτεία των καπεταναίων με τα εντυπωσιακά τριώροφα 
αρχοντικά, η συνύπαρξη της ορθόδοξης και της καθολικής κοινότητας, η 
παράδοση του εμπορίου αλλά και του ρεμπέτικου, όλα βρίσκουν την θέση 
τους στη Σύρο, τη μεγάλη πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στην Πλατεία Μιαούλη και στο Δημαρχείο της Ερμούπολης
• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό, στο Βιομηχανικό και στο  Εκκλησιαστικό 
 Μουσείο Ερμούπολης
• Προσκύνημα στις εκκλησίες του νησιού
• Επίσκεψη για διασκέδαση στο Καζίνο της Σύρου

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Το Αρχονταρίκι της Μαρίτσας: Παραδοσιακή κουζίνα με πολλούς μεζέδες 
 και πιάτα με παράξενα ονόματα
• Στα Βαπόρια: Πίτες ημέρας, καρπάτσιο παντζάρι και ξινομυζήθρα σε   
 κρούστα σουσαμιού, καρβελάκι γεμιστό με χωριάτικη, σαλάτες, ζυμαρικά, 
 γλυκά ημέρας.
• Αλλού Γυαλού: Ψαράκια στο χαρτί, μύδια με ρετσίνα, τραγανό γαριδάκι 
 στο χάρτινο χωνάκι, ψητή φιλεταρισμένη σαρδελίτσα, σαλάτα με ανθότυρο 
 και σύκα, βλίτα με ταραμά, αλλά και μακαρονάδα θαλασσινών και γιουβέτσι 
 αστακού 
• Το Ηλιοβασίλεμα: Χωριάτικη ανάποδα με παξιμάδι χαρουπιού, συριανά 
 τοματίνια, κορδέλες αγγουριού, φέτα, κρίταμο από τα βράχια και συριανή 
 κάπαρη και ντομάτα. Δροσερή σαλάτα με τα μπαρμπουνοφάσολα, δυόσμο, 
 βασιλικό και ξίγαλο Σητείας, κόκορας με μακαρούνες, κουνέλι στιφάδο 
 με δεντρολίβανο, φρέσκια αγκινάρα που γεμίζεται με κιμά και σκεπάζεται  
 με μπεσαμέλ από βουβαλινό γάλα και κάθεται πάνω σε καπνιστή κρέμα 
 κολοκυθιού. Ο κατάλογός του έχει και ψάρι και κρέας και λαδερά και πάστες.
• Πλακόστρωτο: Κολοκυθοκεφτέδες, λιαστή ντομάτα τηγανισμένη με κουρκούτι 
 που σερβίρεται με δροσερό γιαούρτι, μελιτζάνα στο πήλινο, κατσικάκι στη 
 λαδόκολλα, χοιρινό με μοσχάρι στη γάστρα, και κρασάτο χοιρινό με μάραθο

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Βόλτα στη Βαπόρια, την πιο γραφική συνοικία της Ερμούπολης, με κομψά 
 κτίρια ακριβώς πάνω από τη θάλασσα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Πειραιάς - Σύρος 
2η µέρα: 
Γύρος του νησιού (Ντελαγκράτσια - Ερμούπολη - Άνω Σύρα - Κίνι) 
3η µέρα: 
Ελεύθερη μέρα 
4η µέρα: 
Σύρος - Πειραιάς  

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sto-dolphin-bay-4-me-ploio
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Με προαιρετική εκδρομή 
στη ΔΗΛΟ

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ LIFE STYLE!...

Η κοσμοπολίτικη Μύκονος, η αγαπημένη των celebrities όλου του κόσμου 
έχει ταυτιστεί από πολλούς με την ίδια την Ελλάδα. Μην προβληματίζεστε 
όμως, δεν χρειάζεται να είστε CEO πολυεθνικής για να έρθετε εδώ: η Μύκονος 
είναι για όλους, με κυριλέ παραλίες αλλά και ανοργάνωτες αμμουδιές, με τη 
λαμπερή Χώρα και τα μικρά της χωριουδάκια, με τη γειτόνισσα Δήλο και την 
ανεξάντλητη πολιτισμική κληρονομιά.
Η Μύκονος είναι το νησί που μας καλωσορίζει όλους με την ίδια ζεστασιά και 
ειλικρίνεια!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιήγηση στη γραφική γειτονιά Μικρή Βενετία
• Προσκύνημα στο Μοναστήρι της Παναγίας Τουρλιανής και στο Μοναστήρι 
 του Παλαιοκάστρου
• Κολυμπήστε στις διάσημες παραλίες του νησιού (Αγράρι, Αγία Άννα, 
 Καπάρη, Άγιος Ιωάννης, Ορνός, Πλατύς Γιαλός κα.α)

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Mamalouka: Φιλέτο αστακού με κριθαράκι και το φιλέτο μοσχαριού 
 με τρούφα και σος από μαυροδάφνη
• Mediterraneo: Ναπολετάνικη πίτσα, χειροποίητα νιόκι, bistecca fiorentina, πίτσα 
 bufalina, τα νιόκι με μανιτάρια καθώς και κάποιο από τα italian cocktails
• Νικόλας: Φρέσκιες σαλάτες με ζαρζαβατικά, κρεμμυδόπιτα, κεφτεδάκια 
 με δυόσμο, θρούμπι και ρίγανη και γλυκό κυδώνι με γιαούρτι
• Νίκος: Μυδοπίλαφο, αστακομακαρονάδα και ριζότο με γαρίδες
• Konstantis: Αστακομακαρονάδα, κριθαρότο με μελάνι σουπιάς, 
 ποικιλίες θαλασσινών και φρέσκιες σαλάτες 
• Το μαερειό: Σπιτικές πίτες, κόκορας με καταρόνια και κοτόπουλο με πράσο

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Το γραφικό παλιό λιμάνι της Μυκόνου είναι μια εξαιρετική περιοχή για 
 περιπάτους, ειδικά τη νύχτα. Στην περιοχή θα βρείτε πολλά εστιατόρια,
 καφέ και μπαρ με θέα τη θάλασσα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα -  Ραφήνα - Μύκονος
2η µέρα: 
Μύκονος - προαιρετική εκδρομή με καΐκι στη μυστηριακή Δήλο! 
3η µέρα: 
Μύκονος
4η µέρα: 
Μύκονος - Ραφήνα - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-mykono-me-group
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ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΏΝ 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Με διαμονή στο πολυτελών προδιαγραφών 

ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4* 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

Πράμαντα - Καταρράκτης - Συρράκο - Ι.Μ.Κηπίνας Καλαρρύτες
Άγναντα - Μελισσουργοί

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη ομορφιά της 
τζουμερκιώτικης προίκας! 
Μια διαφορετική εμπειρία, ένας τόπος με πανέμορφα χωριά, παραδοσιακούς 
οικισμούς, χαράδρες, φαράγγια, εντυπωσιακούς καταρράκτες που περιμένουν 
υπομονετικά να τα ανακλύψει ο ταξιδιώτης. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιήγηση στους Καλαρρύτες, στο Συρράκο και στο μονοπάτι τους
• Προσκύνημα στη Μονή Κηπίνας
• Επίσκεψη στα Άγναντα και στον Καταρράκτης
• Βόλτα στο Γεφύρι της Πλάκας

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Άκανθος: Χοιρινό πρασοσέλινο, παραδοσιακές πίτες, μοσχαράκι με 
 μανιτάρια και τρυφερό κουνέλι
• Το Συρράκο: Σουβλιστό αρνί, κρεατόπιτα, κοκορέτσι και μασόντρα 
 (χοτρόπιτα με χυλό από καλαμποκίσιο αλεύρι) και τέλος, γλυκό του 
 κουταλιού με στραγγιστό γιαούρτι
• Ο Σταυραετός: Περίφημες πίτες (τυρόπιτα, χορτόπιτα, ζυμαρόπιτα, 
 κρεατόπιτα, μανιταρόπιτα και κολοκυθόπιτα), αρνάκι στη γάστρα, γίδα 
 βραστή, χοιρινό με σέλινο και προβατίνα στα κάρβουνα 
• Ο Μπούτζας: Κρέατα της ώρας, προβατίνα στα κάρβουνα, γίδα βραστή, 
 αρνί σούβλας και γάστρας, κόκορα κρασάτο και ψητά λουκάνικα δικής τους 
 παραγωγής

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Επιτρέψτε στους δύο εντυπωσιακούς δίδυμους καταρράκτες να σας “κόψουν” 
 την ανάσα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
2η µέρα: 
Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας  Πράμαντα - Μελισσουργοί - 
Αγ.Παρασκευή
3η µέρα: 
Ι.Μ.Κηπίνας - Κουιάσα - Καλαρρύτες - Συρράκο 
4η µέρα: 
Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/sta-petrina-stolidia-tzoumerka-me-group
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ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου, 

στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “ΑΘΗΝΑ 4*"

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

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.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στις μαγευτικές Κολυμπήθρες στο Πάπιγκο
• Πεζοπορία στο Φαράγγι του Βίκου
• Να διασχίσετε το γεφύρι Καλογερικό ή του Πλακίδα
• Επίσκεψη στις μονές των χωριών

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Salvia, Αρίστη: Λαχανικά και φρούτα βιολογικής καλλιέργειας, ολόφρεσκα 
 άγρια χόρτα της περιοχής, ντόπια τυριά όπως το Γαλοτύρι Ηπείρου και 
 εκλεκτά κρέατα από ζώα ελευθέρας βοσκής. 
• Άστρα, μεγάλο Πάπιγκο: Αχνιστή κρεατόσουπα, χειροποίητες πίτες, τραχανά 
 με ντόπιο τυρί και ψητή προβατίνα
• Δρυόφυλλο, Ελάτη: Παραδοσιακά πιάτα με βιολογικές πρώτες ύλες όπως 
 κόκορας κρασάτος με χυλοπίτες, τηγανιά αγριογούρουνου σβησμένη σε 
 κόκκινο κρασί, αγριογούρουνο σαλμί, χοιρινό πρασοσέλινο, κοτόπιτα και 
 αφράτα μπιφτέκια
• Το σπίτι του Ορέστη, Άνω Πεδινά: Αγαπημένο πιάτο οι μελιτζάνες με 
 φρέσκια ντομάτα και φέτα αλλά και οι χοιρινές μπουκίτσες με πιπεριές 
 και γραβιέρα
• Η πίτα της Κικίτσας, Μονοδένδρι: Ξακουστή αλευρόπιτα με παραδοσιακή 
 συνταγή και η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, η Μπλατσαριά, πίτα με άγρια χόρτα 
 του βουνού, καλαμποκάλευρο και φέτα

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Από την κορυφή του Προφήτη Ηλία στο χωριό Δεμάτι απολαύστε τη θέα 
 προς το ανατολικό Ζαγορίου και την κοιλάδα του ποταμού Αράχθου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη Ζαγορίου
2η µέρα: 
Κήποι - Στάνη Σαρακατσαναίων - Τσεπέλοβο -  Καπέσοβο
3η µέρα: 
Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Γιάννενα - Λυγγιάδες
4η µέρα: 
Καλπάκι - Πηγές Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
5η µέρα: 
Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneymatos-sta-giannena-zagorochoria-papigko-me-group
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Με διαμονή στο 
PAXOS CLUB HOTEL 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΠΑΞΟΙ
Ο ΚΡΥΜΜΕΝΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Σαλπάρουμε για τους Παξούς, μα στην πραγματικότητα βάζουμε πλώρη για 
τον ίδιο τον παράδεισο! Υπερβολές; Καθόλου! 

Τα σμαραγδένια νερά με την απίστευτη διαύγεια, η χρυσαφένια άμμος των 
ακτών τους, η οργιαστική βλάστηση που αγκαλιάζει το νησί απ’ άκρη σ’ 
άκρη, η βενετσιάνικη κληρονομιά τους και ο κοσμοπολίτικος χαρακτήρας 
τους, φέρνουν τους Παξούς στην κορυφή των προτιμήσεων των ψαγμένων 
ταξιδιωτών! 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιήγηση στον γραφικό Γάιο
• Επίσκεψη στις Ιαματικές πηγές
• Βόλτα στους Αντίπαξους
• Κολύμβηση στις παραλίες του νησιού (Γιαννά, Σουλάνενας, Μπάλου, Αγίας 
 Μαρίνας, Κλωνί Γουλί, Καμίνι, Κακή Λαγκάδα, Κηπιάδι, Μαρμάρια, 
 Λεβρεχιό, οι ερημικές Ροδοβάνι και Σαρακήνικο)

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Βασίλης: Κερκυραϊκό σοφρίτο, κόκορας παστιτσάδα, κριθαρότο με 
 καραβίδες και καρπάτσιο χταπόδι. Ζητήσετε το ψωμί Λογγού, είτε σκέτο είτε 
 σε μπρουσκέτα
• Καρκαλέτζος: Κρέατα στη σχάρα, μοναδικά κολοκυθάκια και μελιτζάνες στο 
 τηγάνι, πατάτες τηγανητές και μουσακάς
• Ο Μπίρος: Εξαιρετικό κρέας (η ποικιλία είναι must), αλλά και θαλασσινά, 
 λαβράκι στη λαδόκολλα, ζουμερή πεσκανδρίτσα, φρέσκο ψάρι και καλό 
 φρεσκοζυμωμένο ψωμί
• Τάκα Τάκα: Ελληνικά μεζεδάκια (κολοκυθοκεφτέδες, ταραμοσαλάτα, 
 τυροκαυτερή), σκορπίνα μπουρδέτο και αστακομακαρονάδα
• Μπουλούκος: Φρεσκοστυμμένη λεμονάδα,  σαλάτες, ψητός τόνος, 
 καλοτηγανισμένα φρέσκα καλαμαράκια και σαγανάκι, πίτες, κεφτεδάκια και 
 μακαρονάδες.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Λιγότερο από 3 χιλιόμετρα νότια του Γάιου είναι ένα από τα υπέροχα φυσικά 
 ορόσημα του νησιού, η Αψίδα Τρυπητού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Ηγουμενίτσα - Παξοί 
2η µέρα: 
Γνωριμία με τον Γάϊο και το νησί
3η µέρα: 
Παξοί (Προαιρετική κρουαζιέρα στους Αντίπαξους)
4η µέρα: 
Παξοί - Ηγουμενίτσα - Πάργα - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/paksoi-o-krummenos-thisauros-tou-ioniou
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Με διαμονή στο 
DIANA PALACE 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ! 

Λένε πως οι Ιταλοί είναι ειδήμονες σε θέματα γούστου και φινέτσας. Όταν 
εκείνοι λοιπόν αποκαλούν τη Ζάκυνθο "το άνθος της Ανατολής" (Φιόρε 
ντι Λεβάντε), μάλλον κάτι θα ξέρουν παραπάνω! Κι αυτό το άνθος, η 
γοητευτική Ζάκυνθος ανθίζει την καλύτερη εποχή και μας προσκαλεί να την 
ανακαλύψουμε στις αμμουδερές παραλίες της, στα καταγάλανα νερά της, 
στα μαγευτικά της ηλιοβασιλέματα, για να βρούμε κι εμείς με τη σειρά μας τι 
ήταν αυτό που ενέπνευσε προσωπικότητες όπως ο Σολωμός κι ο Κάλβος, να 
γίνουμε κι εμείς για λίγο ποιητές. Τι λέτε;

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη με καραβάκι για μπάνιο στο Ναυάγιο
• Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Ζακύνθου και Μουσείο Σολωμού-Κάλβου
• Προσκύνημα στις πανέμορφες εκκλησίες του νησιού
• Περιήγηση στα ερείπια του Eνετικού κάστρου

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Nobelos Bio Restaurant: Μελιτζανοσαλάτα, ψαρόσουπα, λαχανοντολ- 
 μάδες, ριζότο θαλασσινών, όλα με βιολογικά, φρέσκα και ντόπια υλικά
• Porto Roma: Μπαρμπούνι, αστακομακαρονάδα, πατάτες κομμένες στο χέρι, 
 χειροποίητα τυροπιτάκια και χορταστική χωριάτικη
• Πόρτο Λιμιώνας: Κάτω από τα πεύκα με θέα τη θάλασσα, δοκιμάζουμε 
 ντόπιο λαδοτύρι, κολοκυθοκεφτέδες με τέσσερα τυριά, παραδοσιακο 
 μοσχάρι στιφάδο, μεγάλες καλοψημένες μπριζόλες και βέβαια φρέσκο ψάρι 
 στα κάρβουνα
• Κόμης: Φρέσκα ψάρια όπως φαγκρί, συναγρίδα, μπαρμπούνια, καλαμαράκια 
 και αστακούς
• Αντέτι: Παραδοσιακό μοσχάρι στιφάδο με λαδοτύρι και σκόρδο, κόκορα 
 με μακαρόνια, κεφτεδάκια γεμιστά με λαδοτύρι και περιχυμένα με φρέσκια ντομάτα

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Στις βορειοανατολικές ακτές του νησιού, βρίσκονται οι Γαλάζιες Σπηλιές, 
 μπορείτε να τις επισκεφθείτε με εκδρομικό ή ιδιωτικό σκάφος, έχοντας μαζί 
 σας απαραίτητα ναυτικό χάρτη. Κοντινότερη αφετηρία το Λιμανάκι του Αγίου 
 Νικολάου. Μπορείτε να κολυμπήσετε στα γαλάζια νερά. θα εντυπωσιαστείτε 
 από τις αποχρώσεις των νερών σε συνδυασμό με τα χρώματα των μωβ και 
 πορτοκαλί κοραλλιών και το λευκό των βράχων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος   
2η µέρα: 
Βασιλικός - Άγιος Νικόλαος - Ναυάγιο - Αναφωνήτρια
3η µέρα: 
Ναός Αγίου Διονυσίου - Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων - 
Μπόχαλη - Μαχαιράδο - Κερί  
4η µέρα: 
Ζάκυνθος - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-zakuntho-me-group
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Με διαμονή στο 
TESORO HOTEL ΛΕΥΚΑΔΑ 3*SUP

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΛΕΥΚΑΔΑ
…ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΣ!!!

Εξωπραγματικά νερά, εντυπωσιακοί κόλποι και κοσμοπολίτικα θέρετρα. Όλη η 
Ιόνια ομορφιά είναι εδώ, στο "στεριανό" νησί της Λευκάδας, με τις παραλίες-
σταρ και την εύκολη οδική πρόσβαση, σε ένα ταξίδι στον Παράδεισο που δεν 
μπορεί να περιμένει!...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στους καταρράκτες στη Ράχη Λευκάδος (πολύ κοντά στο Νυδρί)
• Επίσκεψη στο ακρωτήριο Λευκάτα και τον φάρο του (στην Απολλωνία, κοντά 
 στο χωριό Βασιλική)
• Δείτε πώς παράγονται και αγοράστε λευκαδίτικα κρασιά από τα παραδοσιακά οινοποιεία
• Επίσκεψη στην ιερή ιστορική Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης
• Τολμήσετε να κάνετε Wind Surfing στη διάσημη (για τους surfers) παραλία 
 του χωριού Βασιλική ή να δοκιμάσετε το kite-surfing στην παραλία του 
 Αγίου Ιωάννη, κοντά στην πόλη της Λευκάδας
• Επίσκεψη στο διάσημο και κοσμοπολίτικο τουριστικό χωριό Νυδρί στο 
 ανατολικό τμήμα του νησιού
• Επίσκεψη στα μουσεία του νησιού (Φωνογράφου, λαϊκής τέχνης και 
 πολιτισμού "Ορφέας", αρχαιολογικό μουσείο Λευκάδας, μουσείο της 
 Φιλαρμονικής Λευκάδος)
• Παρακολουθήσετε το παραδοσιακό Φεστιβάλ της Γιορτής της Φακής, στο 
 ορεινό χωριό Εγκλουβή (φημισμένο για τις εξαιρετικές σε ποιότητα και γεύση 
 φακές του), που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου
• Από την πόλη της Λευκάδας και το Νυδρί διοργανώνονται ημερήσιες 
 κρουαζιέρες με καΐκια για τα πριγκηπονήσια (Σκορπιός του Ωνάση, Μαδουρή 
 του Αρ. Βαλαωρίτη, Σπάρτη, Σκορπίδι, Χελώνι και το Μεγανήσι).
• Διοργανώστε ημερήσιες εκδρομές για τις εκπληκτικής ομορφιάς παραλίες 
 Πόρτο Κατσίκι, Εγκρεμνούς και Αγιοφύλλι

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Γωγώ Γεύσεις: Φακοσαλάτα (με φακές Εγκλουβής), ταλαγάνι με μαρμελάδα 
 σύκου, ρεβύθια φούρνου με πορτοκάλι
• Λευκάτας: Χειροποίητες πίτες, φακές Εγκλουβής, γαύρο μαρινάτο, Λευκαδίτικη 
 μαρινάδα, μπακαλιάρο λεμονάτο, μακαρονάδες θαλασσινών και ποικιλίες 
 θαλασσινών και κρεατικών
• Ο Γέρο Πλάτανος: Λευκαδίτικες σπεσιαλιτέ όπως το σοφιγάδο με μοσχάρι 
 και κυδώνια ή πατάτες 
• Ο Ξούρας: Τσιπούρες, συναγρίδες, μπακαλιάροι, σαργοί, φρέσκο 
 καλαμαράκι, χταποδάκι, σαρδέλα στα κάρβουνα, γαρίδες και καραβίδες
• Το πορτόνι: Χταποδάκι με μακαρονάκι κοφτό, σουφλέ με μακαρόνια και 
 μοσχαράκι στιφάδο, φρέσκα ψάρια και κρεατικά στα κάρβουνα

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Στάση διαρκείας στο Πόρτο Κατσίκι για το εξωπραγματικό φυσικό τοπίο 
 και τα σκαλοπάτια πάνω στον γκρεμό. Όταν συνέλθεις από την ομορφιά του 
 μέρους, θα απολαύσεις ένα από τα καλύτερα μπάνια της ζωής σου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Λευκάδα
2η µέρα: 
Γύρος του νησιού: Μονή Φανερωμένης - Άγιος Νικήτας
Κάθισμα Βασιλική - Νυδρί
3η µέρα: 
Νυδρί - Σκορπιός (προαιρετικά)
4η µέρα: 
Μεσολόγγι - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sti-leykada-me-group
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Με διαμονή στο ανακαινισμένο
MARGARONA ROYAL 3* SUP

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ 

ΙΟΝΙΟΥ

Η Πάργα δεν έχει την ανάγκη να την αποκαλούν "νησί" για να γίνει 
τουριστικός πόλος έλξης. Με την γραφική προκυμαία της γεμάτη ζωή , το 
ενετικό κάστρο που κοσμεί το λιμάνι της και τις πανέμορφες παραλίες με τα 
σμαραγδένια νερά είναι ένας από τους πιο "hot"προορισμούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρος της Νικόπολης με το αρχαίο θέατρο, 
 το αρχαίο ωδείο και το στάδιο, το Μουσείο της Νικόπολης, το Ρωμαϊκό 
 Υδραγωγείο της Νικόπολης
• Επίσκεψη στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, 
 στην Κυανή Ακτή, και το κάστρο του Παντοκράτορα στην ομώνυμη συνοικία
• Εκδρομή στον Ζάλογγο
• Εκδρομή στο Νεκρομαντείο της Εφύρας
• Επίσκεψη στο Κάστρο του Αλή Πασά, λίγο βορειότερα της Πάργας
• Μπάνιο στις παραλίες της Πάργας (Βάλτος, Κρυονέρι, Λίχνος κ.α.)

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
ΠΡΕΒΕΖΑ
• Αλατοπίπερο: "Χοντρό" κρέας (ζυγούρι, προβατίνα, κριάρι), φριγαδέλι, 
 κοντοσούβλι (και από πρόβατο), κότσι στη γάστρα με πορτοκάλι και 
 κεφαλοτύρι, συν όλα τα κλασσικά της σχάρας και τα ελληνικά ορεκτικά. 
• Αμβρόσιος: Πετάλι και ζουμερές καραβίδες Αμβρακικού και άψογη ποιότητα 
 στα ψαρικά
• Απάγκιο: Σαγανάκια, αλοιφές, θαλασσινά στο τηγάνι, καλομαγειρεμένα 
 πιάτα μεσογειακής κουζίνας, πιάτα ημέρας της ελληνικής κουζίνας καθώς και 
 κρεατικά της ώρας
• Μυριούνης: Φρέσκο ψάρι στη σχάρα, σωστά ψημένο, πικάντικες σαλάτες και 
 σπιτικό γλυκό του κουταλιού
• Τρελλή γαρίδα: Θαλασσινά και τα ψαρικά στη σχάρα (χταπόδι, σουπιά, 
 σαρδέλες και γαρίδες Αμβρακικού, πετάλι, φρέσκα ψάρια)
ΠΑΡΓΑ
• Ο Πατέρας: Ελληνική κλασσική κουζίνα, άγρια χόρτα, ντόπια λαχανικά  
 και κρεατικά, φρέσκα ψάρια, χειροποίητα γλυκά του κουταλιού, τοπικό  
 (αρβανίτικο) πιάτο Κα λιακρόρ (είδος πεντανόστιμης πίτας με διάφορα   
 κρεατικά και ρύζι)
• Arkoudas: Μύδια αχνιστά, καλαμαράκια, γαύρος, σκουμπρί και σαρδέλα
• Το Δύχτι: κολοκυθάκια, γίγαντες, αχνιστά μύδια, γαρίδες, καλαμαράκια 
 και φρέσκα ψάρια
• Σοδειά: Δροσερές σαλάτες, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτεδες, φάβα 
 βελούδινη, φρέσκο καλαμάρι και ψητός ξιφίας

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Απολαύστε απο τα τείχη του κάστρου της Πάργας τη συγκλονιστική θέα προς 
 την κωμόπολη και αφηστε το βλέμμα σας να χαθεί στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα 
2η µέρα: 
Κέρκυρα - Πόλη - Παλαιοκαστρίτσα
3η µέρα: 
Πάργα - Προαιρετική Κρουαζιέρα στους Παξούς
4η µέρα: 
Λευκάδα - Άγ. Νικήτας - Νυδρί - Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σκορπιό
5η µέρα: 
Μουσείο Νικόπολης - Κρυονέρι - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sti-pandaisia-ioniou-me-group
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Με διαμονή στο Υπεροχο 
KYTHEA RESORT 4* SUP 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΚΥΘΗΡΑ
ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΙΤΟ!

Ποιος δεν έχει ακούσει για το περίφημο "ταξίδι στα Κύθηρα"; Για άλλους ήταν 
η ονειροπόληση για μια ρομαντική ουτοπία, για άλλους το ταξίδι-ολοκλήρωση 
ενός άπιαστου ονείρου. Τα Κύθηρα είναι στην πραγματικότητα ένα πανέμορφο 
νησί που ισορροπεί επιδέξια πάνω στις πολλαπλές παραδόσεις του, 
τη βενετσιάνικη, την επτανησιακή, την (σχεδόν) αιγαιοπελαγίτικη και την 
κρητική. Ένα νησί γαλήνιο, που τίποτα δεν φαίνεται να διαταράσσει την 
αρμονία του, με καταπληκτικά χωριά, εξαιρετική κουζίνα, φιλόξενους 
ανθρώπους, ανέλπιστο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και παραλίες που αν ήταν 
στο Κάπρι θα φιγουράριζαν στα εξώφυλλα των κορυφαίων τουρ-operators.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στα Κάστρα των Κυθήρων (Αβλέμονα, Μυλοποτάμου, 
 Παλαιοχώρας και Χώρας)
• Επίσκεψη στο Φάρο Μουδαρίου στο Ακρωτήρι Σπαθί
• Επίσκεψη στον καταρράκτη της “Φόνισσας” και στους 22 νερόμυλους
• Επίσκεψη στη θαλάσσια σπηλιά “Χύτρα” ή “Αυγό”
• Διασχίστε το Φαράγγι του Τσάκωνα και το Φαράγγι Κακιάς Λαγκάδας
• Επίσκεψη στον Καταρράκτης Μυλοποτάμου ή αλλιώς “Καταρράκτη Νεράιδα”

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Ψωμολαδέα ΟΕ: Κακαβιά, γαύρος μαρινάτος, λαζάνια χειροποίητα 
 με κολοκύθι και κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο με κουμκουάτ
• Φαμίλια: Ιδιαίτερες γεύσεις όπως κόκορα με ροδοπέταλα και πουρέ μελιτζάνας,  
 ταραμοσαλάτα με φάβα, τσιγαριστά βλίτα και κρεμμυδοντολμάδες
• Κάπαρη: Πλιγουρομπουκιές με σκορδάτη σάλτσα ντομάτας, μπουκιές 
 συκωτιού με τριμμένο κρεμμύδι,  ποικιλία κρεατικών
• Πιέρρος: Το εστιατόριο που φημίζεται για τα μαγειρευτά του. Φρέσκα ψάρια 
 στη σχάρα ή στο τηγάνι, μπριζόλες μοσχαρίσιες και χοιρινές, αρνίσια 
 παϊδάκια στα κάρβουνα, ντόπια λουκάνικα και εξαιρετικά μπιφτέκια
• Φιλιώ: κολοκυθοανθοί γεμιστοί, ξινόχοντρος με μελιτζάνες, τσιριγώτικα 
 λουκάνικα και κατσικάκι λεμονάτο
• Καλέρης: Βρεχτολαδέα (λαδοπαξίμαδα Κυθήρων με φρέσκια σάλτσα 
 ντομάτας και τριμμένο τυρί φέτα), φέτα τραγανή (σε φύλλο παραδοσιακό 
 με θυμαρίσιο μέλι και σουσάμι), κολοκυθοανθούς γεμιστούς, ομελέτα 
 παραδοσιακή (με ντόπια λουκάνικα σοταρισμένα με λαχανικά σε φρέσκο 
 πρόβειο βούτυρο) και χταποδάκι ψητό στο φούρνο.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Βόλτα για φωτογραφίες στο κάστρο των Κυθήρων. Χτισμένο σε μεγάλη 
 υπερυψωμένη έκταση στη Χώρα των Κυθήρων, με θέα που κόβει την ανάσα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα 
2η µέρα: 
Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι - Όσιος Θεόδωρος 
3η µέρα: 
Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός 
4η µέρα: 
Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sta-kuthira-me-group
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Με διαμονή στο πολυτελές   
PORTO MANI SUITES 4* 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΜΑΝΗ 
ΠΥΡΓΟΙ, ΠΕΤΡΑ, ΓΑΛΑΖΙΟ & ΦΏΣ!

Όποια εποχή και να διαλέξετε, η Λακωνική Μάνη θα σας μαγέψει! Η Μάνη 
δεν είναι μόνο ένας τουριστικός προορισμός. Δε μπορεί παρά να γοητευτείς 
από τους κατοίκους, το τοπίο, τα πυργόσπιτα και τα μεγαλιθικά κτίσματα, τις 
βυζαντινές εκκλησίες και τα μοναστήρια, τους αρχαιολογικούς τόπους, τα 
κάστρα και τις ιστορικές τοποθεσίες, τα σπήλαια, τις φυσικές ομορφιές και 
φυσικά την θάλασσα και τις παραλίες της.
Γεμάτη ιστορία, από τα Ομηρικά ακόμη χρόνια είναι πάντα ανυπόταχτη, 
ελεύθερη και μοναδική.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιηγηθείτε στα πέτρινα σοκάκια της Αρεόπολης
• Επισκεφθείτε τα Σπήλαια Διρού 
• Ακολουθήστε τη δυτική διαδρομή από την Αρεόπολη μέχρι το Πόρτο Κάγιο 
 για να απολαύσετε τα μοναδικά τοπία
• Επισκεφθείτε και προσκυνήστε το εκκλησάκι του Αγίου Κυπριανού
• Κάντε μια στάση στην πετρόκτιστη Βάθεια
• Επισκεφτείτε τον μητροπολιτικό ναό των Αγίων Ταξιαρχών
• Κάντε μια βόλτα στην πλατεία Αθανάτων
• Φτάστε στο ακρωτήριο Ταίναρο

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Ο Τάκης: Ολόφρεσκο ψάρι ψημένο σε κρούστα από χοντρό αλάτι στα 
 κάρβουνα και μανιάτικο ελαιόλαδο 
• Μπάρμπα Πέτρος: Φαγητά της κατσαρόλας, αρνίσια παϊδάκια, τηγανητά 
 κολοκυθάκια και ψητό γουρουνόπουλο
• Saga: Δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία του Γυθείου θα βρείτε 
 ολόφρεσκα ψάρια, σαργούς, τσιπούρες και λιθρίνια και χταπόδι στα 
 κάρβουνα με βραστά λαχανικά
• Μαύρος Πειρατής: Αστακομακαρονάδα, οστρακοειδή, φρέσκα ψάρια 
 και θαλασσινά
• Λιθόστρωτοι: Κοκκινιστός κόκορας με μακαρόνια, τρυφερό κατσικάκι 
 με αγκινάρες και άλλα καλομαγειρεμένα σπιτικά φαγητά

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Θαυμάστε το ηλιοβασίλεμα στο Λιμένι. Η "βουτιά” του ήλιου στη θάλασσα 
 και τα χρώματα που γεμίζει ο ουρανός είναι μοναδική εικόνα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια 
2η µέρα: 
Κυπάρισσος - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Μαρμάρι - Γερολιμένας 
3η µέρα: 
Άλικα -  Κοίτα - Δυρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/lakoniki-mani-pyrgoi-petra-galazio-kai-fos
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ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
…ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ!

Με διαμονή πολυτελές 
LIMNEON RESORT & SPA 5*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

Το ταξίδι μας στην Καστοριά, τις Πρέσπες και το Νυµφαίο θα σας 
αποκαλύψει τις αμέτρητες φυσικές ομορφιές της Δυτικής Μακεδονίας. 
Ορεινοί όγκοι, απέραντες δασικές εκτάσεις, λίμνες, ποτάμια, τρεχούμενα νερά, 
υπέροχες περιπατητικές διαδρομές συνθέτουν το ανάγλυφο ενός τοπίου που 
εντυπωσιάζει.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περίπατο και ποδηλατάδα στη λίμνη της Καστοριάς
• Επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Λαογραφίας και Προϊστορίας
• Περιήγηση στα σοκάκια της πιο γραφικής συνοικίας στη Καστοριά,  
 το Ντολτσό
• Επίσκεψη στο Σπήλαιο του Δράκου
• Προσκύνημα στη Μονή Παναγίας Μαυριώτισσας 
• Επίσκεψη στο Ενυδρείο στην είσοδο της πόλης
• Επίσκεψη στον λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού 
• Βόλτα στο Νεστόριο

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Ντολτσό: Εξαιρετικό το κότσι στη γάστρα αλλά και μοσχαράκι 
 με πουρέ μελιτζάνας
• Στέκι της Παρέας: Φέτα με φιστίκι Αιγίνης, το γιαουρτλού, τα μοσχαρίσια 
 μάγουλα αλλά και οι "κεφτέδες της γιαγιάς". Επιπλέον θα βρείτε ζυμωτό 
 ψωμί αλλά και ψητό κυδώνι για επιδόρπιο
• Αθήρι: Χειροποίητα σουτζουκάκια, πρασοκεφτέδες και καστοριανός μπάτζος
• Αλλοτινό: Τσιπουρομεζέδες, χοιρινό με γλυκόξινη σως και καραμελωμένα 
 κρεμμύδια, νόστιμα μαγειρευτά και ψητά
• Γαϊτάνης: Ψαρόσουπα, κριθαρότο με γαρίδες, αχνιστή γλώσσα με σάλτσα 
 από σκόρδο και λεμόνι, καρπάτσιο

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Δεν πρέπει να παραλείψετε την αγορά γούνας. Η κατεξοχήν ταυτισμένη με 
 την ελληνική γουνοποιία πόλη και οι γουναράδες της, οι καλύτεροι τεχνίτες 
 διεθνώς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
2η µέρα: 
Λιμναίος Οικισμός - Κέρινα Ομοιώματα Μαυροχωρίου -  Νέο Ενυδρείο
Νέο Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου” -  Πόλη (Ντολτσό)
3η µέρα: 
Πρέσπες
4η µέρα: 
Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sto-limneon-resort-me-group
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ΕΡΜΙΟΝΗ 
ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ - ΥΔΡΑ - ΠΑΛΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 

Γιορτάζουμε τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος 
στην εκπληκτική παραλία στις ανέσεις του 

BARCELO HYDRA BEACH 5* LUX

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

Μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, στο Πλέπι Ερμιόνης, μας υποδέχεται ένα 
ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο, διεθνή χαρακτήρα, 
αποπνέοντας παράλληλα αυθεντικό "άρωμα" Ελλάδας… 
Το αγαπημένο Hydra Beach με τις 343 πολυτελέστατες καμπάνες του (τώρα 
με τη διαχείριση του διεθνούς οργανισμού Barcelo Hotels & Resorts), βρίσκεται 
ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την Ερμιόνη, απέναντι από την Ύδρα. 
Από την Αθήνα απέχει μόλις 2 ώρες (170 χλμ.). 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Από το λιμάνι της Ερμιόνης μπορείτε να πάρετε καραβάκι και να περάσετε 
 στην Ύδρα ή από την Κόστα του Πόρτο Χελίου μπορείτε να πάτε στις Σπέτσες
• Επίσκεψη στο σπήλαιο Φράγχθι
• Επίσκεψη στο Λαογραφικό Εργαστήρι του δήμου Ερμιονίδας
• Επίσκεψη στις μονές και τις εκκλησίες της περιοχής

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Εστιατόριο Γανώσης: Gourmet πιάτα, αστακομακαρονάδες, πίτσες στον 
 ξυλόφουρνο αλλά και παραδοσιακή καρυδόπιτα
• Ψαροταβερνα Σπυρανδρέα: ταλιατέλες με γαρίδες, φρέσκα μανιτάρια και 
 λάδι τρούφας, αστακομακαρονάδα από σπιτική συνταγή με φρέσκο αστακό 
 συνοδευόμενο από μακαρόνια και σάλτσα από φρέσκια ντομάτα και 
 βασιλικό, σολωμός με μελάνι καλαμαριού και ταλιατέλες
• Ψαροταβέρνα Παπαδιά στο Πόρτο Χέλι: Μεζεδάκια όπως 
 κολοκυθοκεφτέδες ή χαλούμι ψητό, φρέσκα ψάρια, απολαυστικούς 
 ψαρομεζέδες και θαλασσινά (καραβιδόψιχα, σαρδέλες με κάπαρη,   
 πετροσωλήνες, καβουροπόδαρα, αστακομακαρονάδες) αλλά και καλοψημνα 
 κρεατικά στη σχάρα.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Πεζοπορία στο υπέροχο φαράγγι Καταφύκι, το οποίο βρίσκεται βόρεια της 
 Ερμιόνης και εκτείνεται για πάνω από πέντε χιλιόμετρα προς το χωριό 
 Φούρνοι. Αποτελείται από βράχια, σπηλιές και πλούσια βλάστηση.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Barcelo Hydra Beach - Ερμιόνη 
2η µέρα: 
Γαλατάς - Πόρος - Spa
3η µέρα: 
Ύδρα
4η µέρα: 
Barcelo - Παλαιά Επίδαυρος - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sto-barcelo-hydra-beach-5-deluxe-me-group
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ΤΟ ΓΥΘΕΙΟ 
... ΤΗΣ ΏΡΑΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ!

Με διαμονή στo
BELLE HELENE HOTEL 3*SUP

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επισκεφτείτε το σπήλαιο Διρού  και απολαύστε την 45λεπτη δαιδαλώδη 
 διαδρομή στους λιμναιος διαδρόμους ανάμεσα στους σταλακτίτες και 
 τους σταλαγμίτες
• Επίσκεψη στο μουσείο του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά που 
 στεγάζεται σε διώροφο πέτρινο κτίριο του 1754 περιλαμβάνει πολλές 
 συλλογές από ανάγλυφα, χειρόγραφα και κοσμήματα
• Επίσκεψη στο Ιερό του Ταινάριου Ποσειδώνα, μια μικρή και απόμερη σπηλιά 
 το νεκρομαντείο του Ποσειδώνα
• Βόλτα στην Άνω Πόλη και το Ναό της Αγίας Σοφίας
• Επίσκεψη στο σπίτι του Γιάννη Ρίτσου
• Πέρασμα από την αρχαιολογική συλλογή του κάστρου Μονεμβασιάς

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
ΓΥΘΕΙΟ
• Αννόβερο: Διεθνείς γεύσεις με έμφαση στο κρέας, ωραίες σαλάτες, άγρια 
 χόρτα, διάφορους μεζέδες (π.χ. ντοματοκεφτέδες με φύλλο, ταλαγάνι στο 
 φούρνο) και πιάτα όπως σνίτσελ με ελληνική πατατοσαλάτα, steaks ή κότσι 
 χοιρινό σε κρούστα παρμεζάνας στο φούρνο.
• Όπως Παλιά: Γεμιστά,, μουσακάς, πίτες, μαγειρευτά) αλλά και της ώρας
• Saga: Από τον πάγκο με την ψαριά θα επιλέξετε σαργούς, τσιπούρες, 
 λυθρίνια κ.ά. Ξεκινήστε με μια ψαρόσουπα (συνήθως από ροφό). 
 Καλοφτιαγμένες οι γαρίδες και το χταποδάκι ψητό στα κάρβουνα.
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
• Ματούλα: Απίστευτα μαγειρευτά φαγητά από αγνά ντόπια υλικά όπως 
 κόκορας με χυλοπίτες, σουτζουκάκια φούρνου, μουσακάς, χοντροκομμένη 
 χειροποίητη τηγανητή πατάτα αλλά και ολόφρεσκο ψάρι
• Κανόνι: Παραδοσιακά σαΐτια - σπανακόπιτες με λεπτό φύλλο - που 
 ψήνονται στο μαντέμι, κοκκινιστό μοσχαράκι στο πήλινο και αρνάκι ριγανάτο  
 ξεροψημενο στο φούρνο. ο γεύμα κλείνει γλυκά με καρυδόπιτα με ζεστή 
 σοκολάτα, ή πορτοκαλόπιτα με παγωτό βανίλια. 
• Αστερίας: Δίπλα στο κύμα τρώμε σαλάτα Αστερίας με θαλασσινά, ψάρι 
  στα κάρβουνα, αλλά και την αυθεντική λακωνική συνταγή για κόκορα 
 μπαρδουνιώτικο με κόκκινη σάλτσα.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Βόλτα στο Αρχαιολογικό Μουσείου Γυθείου όπου εκτίθενται 
 αντιπροσωπευτικά και ποιοτικά έργα της ακμαίας εμπορικής πόλης Γύθειον, 
 καθώς και των άλλων πόλεων του Κοινού των Ελευθερολακώνων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη (Μουσείο Ελιάς) - Γύθειο 
2η µέρα: 
Νερόμυλος Ταλάντων - Σπήλαιο Καστανιάς - Νεάπολη
3η µέρα: 
Μονεμβασιά

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sto-belle-hellene-sto-githeio-me-group
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ΔΙαμονή στο πολυτελές 
SIVOTA DIAMOND 5* 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΠΑΡΓΑ
ΠΑΞΟΙ - ΣΥΒΟΤΑ 

Η Πάργα με τη νησιώτικη αίσθηση και τον παραδοσιακό οικισμό με τα στενά 
σοκάκια, η «Καραϊβική της Ελλάδας» τα Σύβοτα με τις δαντελωτές παραλίες 
και οι καταπράσινοι και κοσμοπολίτικοι Παξοί σας προσκαλούν να βυθιστείτε 
στα κρυστάλλινα νερά και εξερευνήστε τους ύφαλους με τα πολύχρωμα 
κοράλλια.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στην αρχαία Νικόπολη
• Κοντινή απόδραση στην πόλη των Ιωαννίνων
• Επίσκεψη σε Αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία (Αρχαία Γιτάνη, η Αρχαία 
 Φανοτή, η Αρχαία Ελαία,το Δυμόκαστρο κ.α.)
• Επίσκεψη στο πάρκο αναψυχής της Πέρδικας
• Ενοικίαση βάρκας και βαρκάδες στα νησάκια Μαύρο Όρος, Άγιο Νικόλαο 
 και Μουρτεμένο

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
ΣΥΒΟΤΑ
• Georgeo’s Family Taverna: Φρέσκο ψάρι αλλά και μαγειρευτά για να   
 συνοδεύσεις την μπύρα σου 
• Filakas restaurant: Φρέσκα ψάρια και άπαιχτη γαριδομακαρονάδα
• Steak House: Κοντοσούβλι, κεμπάπ, μπριζόλες, κοτόπουλο και σνίτσελ 
 για τους λάτρεις του κρέατος
ΠΑΡΓΑ
• Ο Πατέρας: Ελληνική κλασσική κουζίνα, άγρια χόρτα, ντόπια λαχανικά  
 και κρεατικά, φρέσκα ψάρια, χειροποίητα γλυκά του κουταλιού, τοπικό  
 (αρβανίτικο) πιάτο Κα λιακρόρ (είδος πεντανόστιμης πίτας με διάφορα   
 κρεατικά και ρύζι)
• Arkoudas: Μύδια αχνιστά, καλαμαράκια, γαύρος, σκουμπρί και σαρδέλα
• Το Δύχτι: κολοκυθάκια, γίγαντες, αχνιστά μύδια, γαρίδες, καλαμαράκια 
 και φρέσκα ψάρια
• Σοδειά: Δροσερές σαλάτες, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτεδες, φάβα 
 βελούδινη, φρέσκο καλαμάρι και ψητός ξιφίας

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το νεκρομαντείο στις πηγές του Αχέροντα, 
 προστατευόμενη περιοχή Natura 2000, όπου μπορείτε να απολαύσετε 
 διάφορες δραστηριότητες, όπως raftiing, kayak κ.λπ..

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα -Ριβιέρα Ιονίου -  Άρτα - Καραβοστάσι 
2η µέρα: 
Πάργα - κρουαζιέρα Παξοί  & Αντίπαξοι και βουτιές στα πεντακάθαρα νερά!
3η µέρα: 
Βαρκάδα στις του Πηγές Αχέροντα και την μυστική πύλη του Κάτω Κόσμου! 
4η µέρα: 
Σύβοτα - Ζάλογγο -Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-parga---paksoi---subota
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Με διαμονή στα Ιωάννινα 
στο πολυτελές EPIRUS PALACE 5* 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ
"Ο ΚΗΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ"

Ταξίδι στη γειτονιά της Πίνδου, στον παρθένο Δρυμό της Βάλια Κάλντα, έναν 
από τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά της φύσης όπου ο άνθρωπος αισθάνεται 
ασύλληπτα μικρός μπροστά στο μεγαλείο που ξεδιπλώνεται μπροστά του. 
Βάλια Κάλντα στα βλάχικα θα πει "Ζεστή Κοιλάδα", αν και το όνομά της 
μάλλον παραπλανητικό θα το έλεγε κανείς, καθώς το κλίμα της είναι τα πιο 
ψυχρά και υγρά στην Ελλάδα.
 Ένας από τους τελευταίους βιότοπους της καφέ αρκούδας, ο δρυμός είναι ένας 
προφυλαγμένος παράδεισος για εκατοντάδες είδη της ελληνικής πανίδας, από 
ζαρκάδια και αγριογούρουνα μέχρι χρυσαετούς, που βρίσκουν εδώ ασφαλές 
καταφύγιο. Όνειρο ζωής ένα ταξίδι στη Βάλια Κάλντα, που εύκολα όμως μπορεί 
να γίνει πραγματικότητα!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Πρώτη επιλογή η επίσκεψη στον εθνικό δρυμό της Βάλια Κάλντα
• Περιήγηση στα σοκάκια των Ιωαννίνων καθώς και καφέ με θέα την λίμνη Παμβώτιδα
• Επίσκεψη στο νησάκι που βρίσκεται στη λίμνη για φωτογραφίες και ψώνια 
 στα μαγαζιά με τοπικά προϊόντα, αλλά και ταβέρνες που σερβίρουν λιμνίσια ψάρια
• Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου Βρέλλη με τα κέρινα 
 ομοιώματα
• Βόλτα για φωτογραφίες και καφέ στο κάστρο των Ιωαννίνων, με τα γραφικά 
 σοκάκια και την υπέροχη θέα.
• Πεζοπορία στα Περιπατητικά Μονοπάτια του Μετσόβου
• Να αγοράσετε γλυκό κουταλιού μανιτάρι, βότανα και κρασιά Ζίτσας

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Μπουκιά Μπουκιά: Πιάτα και μεζέδες εμπνευσμένα από την παραδοση της 
 παραδοσιακής ηπειρώτικης και ελληνικής κουζίνας
• Μετσοβίτικη Φωλιά: Ψητά κρέατα, γλυκό κρασί και μεγάλες μερίδες σας 
 περιμένουν στην Μετσοβίτικη φωλιά. Κοντοσούβλι κοτόπουλο με 
 μουστάρδα, χοιρινό κοντοσούβλι, ξυδάτο λουκάνικο και άλλα κρεατικά 
 κάνουν αυτό το μαγαζί το ιδανικό για τους λάτρεις του κρέατος.
• Μιαμ: Εάν έχετε όρεξη για μακαρονάδες ή πίτσα, το Μιαμ μιαμ είναι η 
 ιδανική επιλογή με φρέσκα υλικά και πολλές επιλογές.
• Motley: Χειροποίητο προφιτερόλ που φτιάχνετε απευθείας μπροστά σας, 
 παραδοσιακό ή και με πρωτότυπες γεύσεις, γλυκά και πάστες σας περιμένουν 
 στην αυλή του Motley για μια αξέχαστη γλυκιά εμπειρία.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Επίσκεψη στο περίφημο τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ Αγά, το ψηλότερο πέτρινο 
 γεφύρι της Μακεδονίας, με ύψος που φτάνει τα 15 μέτρα πάνω από τα νερά 
 του ποταμού Βενέτικου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Άρτα - Μουσείο Βρέλλη - Ιωάννινα  
2η µέρα: 
Βάλια Κάλντα - Πορτίτσα - Σπήλαιο - Παναγία Σπηλιώτισσα 
3η µέρα: 
Πηγές Αώου - Μέτσοβο  
4η µέρα: 
Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης - Γιάννενα - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-sti-valia-kalnta-me-group
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Με διαμονή στην Ερατεινή
στο DELPHI BEACH 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΕΡΑΤΕΙΝΗ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΜΑΓΙΚΗ ΝΟΤΙΑ ΦΏΚΙΔΑ 

Ταξίδι στον Ομφαλό της Γης, στη μεγάλη ναυτοπολιτεία του Κορινθιακού, 
στον πιο εμβληματικό τόπο μαρτυρίου αλλά και στο ιερό προσκύνημα της 
απόλυτης ψυχικής ανάτασης. Οι ιεροί Δελφοί, το ιστορικό Γαλαξίδι, το 
μαρτυρικό Δίστομο και ο Όσιος Λουκάς, μαζί με την καστροπολιτεία της 
Ναυπάκτου, μάς μεταφέρουν σε χρόνους αλλοτινούς όπου η φύση, η Ιστορία 
και η πίστη μπλέκονται σε μονοπάτια αιώνων που μας προσκαλούν να τα 
σεργιανίσουμε. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στην παραθαλάσσια πόλη του Γαλαξιδίου
• Επίσκεψη στο επιβλητικό κάστρο της Ναυπάκτου
• Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης με τα χαμηλά 
 σπίτια και τους κήπους
• Φωτογραφήστε τα αξιοθέατα της παλίας πόλης όπως την εντυπωσιακή 
 Σιδηρόπορτα, το Βεζύρ τζαμί και το χαμάμ και την οικία Τζαβέλα
• Θαυμάστε την ομορφιά της κοσμοπολίτικης Ναυπάκτου με τα κάστρα, 
 τους πύργους και το ενετικό λιμάνι.

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
ΕΡΑΤΕΙΝΗ
• Εστιατόριο της Παζοκατίνας: Παραδοσιακές πίτες, αλλά και ντολμαδάκια, 
πολύ ωραίο ψάρι, τσιπούρες, μπακαλιάρο, πέρκα
• Τοπικά χειροποίητα προϊόντα: Σπιτικό τραχανά και τις σπιτικές χυλοπίτες. 
 Δεν πουλιούνται στα μαγαζιά, αλλά αν ρωτήσεις ποιες γυναίκες φτιάχνουν, 
 μπορεί να βρεις ν’ αγοράσεις για το σπίτι.
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
• Λώλος: Μεγάλη ποικιλία μαγειρευτών, πίτες, σούπες, καθώς και της ώρας
• Πάπουλης: Θα δοκιμάσετε σαρδέλα φιλέτο ψητή στα κάρβουνα, γαύρο, 
κουτσομούρα και μπακαλιαράκια. Καλό τηγάνι και ωραίες σαλάτες
• Το Πέτρινο: Δικά τους κρέατα από την οικογενειακή κτηνοτροφική μονάδα 
και λαχανικά από το χωράφι τους. Θαυμάσια η φέτα τους και τα χειροποίητα 
λουκάνικα. πολλά μαγειρευτά και θαυμάσιες πίτες - δοκιμάστε οπωσδήποτε 
μαρινάτο μοσχαράκι και κατσικάκι στη γάστρα
• Το Πλατάνι: Στην κατσαρόλα μαγειρεύουν γίδα βραστή και τράγο με φασολάκια, 
 στο φούρνο χοιρινό ή αρνάκι λαδορίγανη, στη σχάρα κρεατικά της ώρας, 
 χορταστικές χωριάτικες πίτες, λαχανοντολμάδες και ενίοτε αγριογούρουνο
• Το Τζάκι: Ντόπια κρέατα όπως γίδα, τράγο, ζυγούρι και μοσχάρι ελευθέρας 
βοσκής, κοκκινιστά και βραστά, θαυμάσιες πίτες, όπως μια πολύ ιδιαίτερη 
τραχανόπιτα χωρίς φύλλο και κυνήγι στην εποχή του. Για το τέλος, πολύ 
μαστορικά γλυκά, με πρώτη την πορτοκαλόπιτα

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Στάση στο ναυτικό μουσείου Γαλαξειδίου, γιατί ακόμα και αν δε σας 
 ενδιαφέρει πολύ η ιστορία, τα σκάφη ή η ιστιοπλοΐα, αυτό το μουσείο έχει 
 την ικανότητα να σας μετατρέψει σε λάτρη της ιστορίας ή θαλάσσιο φανατικό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Δελφοί - Delphi Beach  
2η µέρα: 
Γαλαξίδι - Ιτέα 
3η µέρα: 
Ναύπακτος  
4η µέρα: 
Δίστομο - Όσιος Λουκάς - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/erateini-naupaktos-me-group
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ΜΕ διαμονή στο Βόλο
στο κεντρικό  VOLOS PALACE 4*

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΒΟΛΟΣ - ΜΑΓΕΥΤΙΚΟ ΠΗΛΙΟ 
& ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΤΡΑΙΝΑΚΙ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ!

Το Βουνό των Κενταύρων είναι από τα πιο αγαπημένα μας ταξίδια, 
εδώ που θα επιστρέφουμε ξανά και ξανά αφού πάντα έχει κάτι καινούριο 
να μας χαρίσει. Η πόλη του Βόλου με την ωραία προκυμαία της είναι 
η εισαγωγή μας στην πηλιορείτικη πανδαισία που ακολουθεί, με τους 
δεντροσκέπαστους δρόμους που μας οδηγούν σε χωριά ανεπανάληπτης 
ομορφιάς: η Τσαγκαράδα, η Μακρινίτσα, οι Μηλιές, η Ζαγορά και η Πορταριά 
μάς συνεπαίρνουν με την ατόφια ομορφιά και τον σοφιστικέ χαρακτήρα τους. 
Κορωνίδα του ταξιδιού μας φυσικά είναι η διαδρομή με το θρυλικό τραινάκι 
του Πηλίου, ένα αληθινό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στα μουσεία του Βόλου (Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο,  
 Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας N. & Σ. Τσαλαπάτα, Εντομολογικό Μουσείο κ.α.)
• Πεζοπορία στο μονοπάτι των Κενταύρων
• Βόλτα με το τρενάκι του Πηλίου, τον θρυλικό "Μουτζούρη"
• Εξόρμηση στο χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου
• Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας Πηλίου

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Brighton Γαστρονομικό Μεζεδοπωλείο: Τα παραδοσιακά 
 πιάτα που "πειράζονται" και απογειώνονται γευστικά και οι πολλαπλές 
 χορτοφαγικές επιλογές κέρδισαν το ενδιαφέρον των ντόπιων είναι ο λόγος  
 που είναι δύσκολο να βρει κανείς τραπέζι σε αυτό το μικρό και ανεπιτήδευτο  
 μεζεδοπωλείο.
• Λέπι Τσίπουρο & Μεζές: Τραγανά φιλετάκια γαύρου, το καπνιστό σκουμπρί, 
 και η φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια σερβίρονται στα πρώτα τσίπουρα 
 και θα σας ανοίξουν την όρεξη για έναν ακόμη "γύρο".
• Η Βρύση: Τσίπουρο με καλό μεζέ και θέα στον Παγασητικό, κάμποσα 
 τοπικά και όχι μόνο πιάτα ημέρας, σπιτικά λικέρ, γλυκά και παρεΐστικη 
 διάθεση, ενίοτε συνοδεία ζωντανής μουσικής.
• Ψητοτεχνείο ο Κύρος: Κρέατα της ώρας και σουβλιστά για κλασική 
 κρεατοφαγία
• Myrro: Με τα αρωματικά τσάγια, τα βότανα, τα σαπούνια και τα φυσικά 
 καλλυντικά, που τραβά την προσοχή των επισκεπτών

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Απαραίτητη στάση στα ξακουστά τσιπουράδικα του Βόλου, τα οποία είναι  
 ξεχωριστά από αυτά της υπόλοιπης Ελλάδας, μιάς και από εκεί ξεκίνησε 
 ο θεσμός.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)  
2η µέρα: 
Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά
3η µέρα: 
Μηλιές (Τραινάκι  του  Πηλίου)   
4η µέρα: 
Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/volos-mageutiko-pilio-trainaki-piliou
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΠΤΑΝΗΣΑ!

Με διαμονή στην Παραλία Ξι στο Ληξούρι, 
στο APOLLONION RESORT & SPA 5*

Το πιο πληθωρικό νησί στα Επτάνησα είναι στην ουσία διπλό νησί! Έτσι 
τουλάχιστον λένε οι ίδιοι οι Κεφαλονίτες, που πειράζουν ασταμάτητα ο ένας 
τον άλλο: "πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι, πρωτεύουσα του 
Αργοστολίου είναι το Ληξούρι!" λένε, και δεν βγάζει κανείς άκρη! 
Το κελαρυστό χιούμορ τους ντύνει καταπληκτικά αυτό το νησί με τα άπειρα 
φυσικά θαύματα, όπως το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και τις Καταβόθρες, 
με τις μαγικές παραλίες, από το "κόκκινο" Ξι μέχρι τις αχανείς αμμουδιές της 
Σκάλας, και τα συγκλονιστικά αξιοθέατα όπως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου 
και το προσκύνημα του Αγίου Γερασίμου. 
Η Κεφαλονιά είναι νησί συγκλονιστικό που χαρίζει αναμνήσεις που θα μας 
μείνουν για πάντα!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη και κολύμβηση στο Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, στην ανατολική 
 ακτή του νησιού κοντά στη Σάμη που στο εσωτερικό του βρίσκεται μια 
 γαλάζια λίμνη
• Επίσκεψη στο σπήλαιο της Δρογκαράτης
• Επίσκεψη στους φάρους του Φισκάρδου
• Επίσκεψη στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου
• Επίσκεψη στο Μνημείο Πεσόντων Ιταλών

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Tassia: Τυροπιτάκια, αστακομακαρονάδα και ολόφρεσκα ψάρια με αλιάδα 
 (τοπική σκορδαλιά). Για επιδόρπιο, Κεφαλονίτικο cheesecake και αμυγδαλόπιτα
• Denis Restaurant: Ψητό χταπόδι με μους φάβας και αρνίσια παϊδάκια 
 με σάλτσα από μέλι και δεντρολίβανο
• Avithos Preview: Κεφαλονίτικη κρεατόπιτα και μπουρδέτο (γαύρος στο 
 τηγάνι με φρέσκια ντομάτα και σκόρδο)
• Παλιά Πλάκα: Κοκκινιστή γίδα σοφιγάδο, κουνέλι λαγωτό, Κεφαλονίτικη 
 κρεατόπιτα με κομμάτια από χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας, ρύζι, ντομάτα και 
 λαχανικά σε χειροποίητο φύλλο
• Νήσοι Βαρδιάνοι: Αχνιστά μύδια με σάλτσα πέστο και σκορδάκι, γαρίδες 
 με σάλτσα μαστίχας και σαλάτα με σάλτσα σύκου
• Vasso’s: Κριθαρότο με γαρίδες, χταπόδι ψητό και αστακομακαρονάδα και 
 αμυγδαλόπιτα με παγωτό

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Φωτογραφηθείτε στο πιο ρομαντικό σημείο της Κεφαλονιάς, το φάρο των 
 Αγίων Θεοδώρων, ένα μοναδικό κυκλικό οικοδόμημα που βασίζεται σε 20 
 λευκούς κίονες δωρικης αρχιτεκτονικής και ο πύργος του έχει 8 μέτρα ύψος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Κυλλήνη - Κεφαλονιά - Αργοστόλι  
2η µέρα: 
Γύρος του Νησιού: Σπήλαιο Δρογκαράτης - Σάμη - Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης
Αγία Ευφημία - Φισκάρδο 
3η µέρα: 
Κάστρο Αγίου Γεωργίου - Μονή Αγίου Γερασίμου - Οινογνωσία
Κουρκουμελάτα - Σκάλα
4η µέρα: 
Αργοστόλι - Καταβόθρες - Λάσση - Πόρος - Αθήνα 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/agiou-pneumatos-stin-kefallonia-me-group


62

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΑΕΡΟΠOΡΙΚΏΣ , ΜΕ ΠΛΟΙΑ & ΟΔΙΚΏΣ
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Ελλάδα σημαίνει 
καλοκάιρι... 
θάλασσα, ήλιο, 
ελευθερία, χαρά ...

σημαίνει 
να απολαμβάνεις 
με όλες τις αισθήσεις!

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ
ΑΕΡΟΠOΡΙΚΏΣ , ΜΕ ΠΛΟΙΑ & ΟΔΙΚΏΣ
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   ΑΕΡΟΠOΡΙΚΏΣ
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ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 
…ΝΙΏΣΤΕ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΜΕ διαμονή το ζεστό & φιλόξενο 
MALTEZANA BEACH 3*

"Έρωτας με την πρώτη ματιά". Με αυτές τις λέξεις περιγράφουν την εμπειρία 
τους όσοι επισκέπτονται την Αστυπάλαια, την "πεταλούδα" του Αιγαίου όπως 
την αποκαλούν εξαιτίας του ιδιαίτερου σχήματος της. Απόκρημνα βράχια, 
ειδυλλιακές παραλίες με κρυστάλλινα νερά και μια καρτποσταλική Χώρα 
συνθέτουν ένα μοναδικό σκηνικό με φόντο το απέραντο γαλάζιο.
Αν και ανήκει στα Δωδεκάνησα, η Αστυπάλαια αποπνέει την κλασσική 
κυκλαδίτικη γοητεία. Τα χτισμένα αμφιθεατρικά λευκά σπιτάκια με τα μπλε 
παράθυρα, οι χαρακτηριστικοί ανεμόμυλοι, αλλά και η μοναδική ενέργεια που 
εκπέμπει το νησί εγγυώνται μια ανεπανάληπτη ταξιδιωτική εμπειρία που σας 

προσκαλεί να την ζήσετε με όλες τις αισθήσεις σας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Πεζοπορία στο σπήλαιο του Νέγρου, στις Βάτσες
• Ορειβασία σπήλαιο του Δράκου, στο Βαθύ ή αλλιώς 
 τη "Δρακοσπηλιά/Δρακοντόσπηλο"
• Θαλάσσια σπορ (Ποδήλατο, canoe και windsurfing) στην οργανωμένη 
 παραλία στο Λιβάδι
• Κάστρο του Άι Γιάννη απέναντι από το ομώνυμο μοναστήρι

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Αστυ... φαγιά: Στην Παραλία Σχοινώντα στη Μαλτεζάνα για θαλασσινα 
 με υπέροχη θέα και καλές τιμές
• Αστακούκος: Για αστακομακαρονάδα και ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά  
 από το δικό τους καΐκι
• Barbarossa: Για μαγειρευτά και σπιτικό φαγητό
• Γεράνι: παραδοσιακό μαγειρευτό φαγητό, ντόπια κρέατα και ζυμαρικά 
 καθώς και φρέσκο ψάρι
• Ο Μαρίνος: Μιλφέιγ με διάφορες γεύσεις και αφράτα γλυκά

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Εκδρομές για μπάνιο με καραβάκι από το λιμάνι του Πέρα Γιαλού στις 
 παραλίες Βάτσες, Καμινάκια, Άγιο Ιωάννη αλλά και στις νησίδες Κουνούποι 
 και Κουτσομύτη. 
• Μη χάσετε τους οκτώ παραδοσιακούς ανεμόμυλους που ακολουθούν το 
 μονοπάτι προς το Κάστρο της Χώρας. Έχουν διατηρηθεί και σηματοδοτούν, 
 ίσως, το πιο γραφικό σημείο του χωριού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 4 µέρες | 7-10/7, 30/7 - 2/8  & 26 - 29/8
1η µέρα: 
Αθήνα (πτήση) - Αστυπάλαια - Ανάληψη  
2η µέρα: 
Εκδρομή στον Πέρα Γυαλό και την γραφική Χώρα 
3η µέρα: 
Προαιρετική κρουαζιέρα στις παραδεισένιες παραλίες Κουτσομύτη & Κουνούπα  
4η µέρα: 
Αστυπάλαια - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/astypalaia-nioste-tin-mageia-stin-akri-tou-aigaiou
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Όλοι οι επιβάτες μας για Ρόδο με την 
Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο 
στο Business Lounge “Μελίνα Μερκούρη” 
του Αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"

   ΑΕΡΟΠOΡΙΚΏΣ
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με κρουαζιέρα στη ΣΥΜΗ 
& με διαμονή στο 

RODOS PALACE LUXURY RESORT 5*
σε δωμάτια με θέα θάλασσα!

ΡΟΔΟΣ - ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΡΟΔΟΥ

Μεσαιωνική, χαρισματική, μεγαλόπρεπη, κοσμοπολίτικη, παραδοσιακή. 
Η Ρόδος τα έχει όλα, και τα έχει στον υπερθετικό βαθμό. Το νησί του Ήλιου 
και των Ιπποτών δεν αφήνει κανέναν παραπονεμένο, έχει κάτι για τους εραστές 
της θάλασσας, για τους ιστοριολάτρες, για εκείνους που εκτιμούν το καλό 
φαγητό και τις διαδρομές στη φύση, κυρίως όμως έχει τη δύναμη να μας 
αναζωογονεί κάθε φορά που επιστρέφουμε! 
Για εμάς, μάλιστα, που θέλουμε να αποθεώσουμε την Ελλάδα μας απ’ άκρη 
σ’ άκρη, η εκδρομή στο ακριτικό Καστελόριζο είναι αυτό ακριβώς που 
ενσαρκώνει το πάθος να φτάνουμε όσο γίνεται πιο μακριά!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Βόλτα στη Μεσαιωνική Πόλη 
• Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
• Επίσκεψη στην αρχαία πόλη της Λίνδου
• Βόλτα στην κοιλάδα των πεταλούδων
• Επίσκεψη στο Θαλάσσιο πάρκο και στο ενυδρείο

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Μασασούρα: Γεμιστά μανιτάρια με τυριά, μπέικον και κουκουνάρι, 
 κολοκυθοκεφτέδες, φέτα τυλιγμένη σε φύλλο με μέλι και ούζο, τηγανιά, 
 μπεκρή μεζέ και μελιτζάνα φούρνου
• Μάρκο Πόλο: Αχνιστή ψαρόσουπα, χταπόδι πάνω σε ρόκα με μπόλικο 
 βαλσάμικο και φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια
• Πηγή Φασούλι: Γουρουνόπουλο στη γάστρα, γίδα κοκκινιστή με ρεβίθια, 
 κατσικάκι καπαμά και ψητά στα κάρβουνα
• Χατζηκέλης: Φρέσκα κυδώνια, ριζότο με θαλασσινά, ψητές γαρίδες, 
 φρέσκα ψάρια και θαλασσινά
• Άσπρο πιάτο: Μοσχαρίσιο κόντρα με σάλτσα πράσινου πιπεριού, φιλετάκια 
 κοτόπουλου με κάρι, μανιτάρια σωτέ σε λευκό κρασί με κρεμμύδι και 
 σκόρδο, πιπεριές κέρατο με πικάντικη γέμιση λευκών τυριών και μπούκοβο

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Να επισκεφθείτε τις Επτά Πηγές, μια καταπράσινη κοιλάδα που περιβάλλεται 
 από πεύκα με επτά πεντακάθαρες πηγές που ενώνονται σε μια λίμνη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5 µέρες | 25 - 29/8, 1 - 5/9 & 29/9 - 3/10
1η µέρα: 
Αθήνα - Ρόδος - Κοιλάδα Πεταλούδων - Παλιά Πόλη Ρόδου 
2η µέρα: 
Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος - Καλλιθέα
3η µέρα: 
Προαιρετική ολοήμερη κρουαζιέρα στη Σύμη - Πανορμίτης  
4η µέρα: 
Ολοήμερη κρουαζιέρα στο Καστελόριζο
5η µέρα: 
Ρόδος - Φιλέρημος - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/rodos-krouziera-sti-symi-kastelorizo-me-group
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Όλοι οι επιβάτες μας για Κύθηρα με την 
Sky Express, δικαιούνται δωρεάν είσοδο 
στο Business Lounge “Μελίνα Μερκούρη” 
του Αεροδρομίου "Ελ.Βενιζέλος"

   ΑΕΡΟΠOΡΙΚΏΣ ή με ΠΟΥΛΜΑΝ
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Με διαμονή στο Υπεροχο 
KYTHEA RESORT 4* SUP 

ΚΥΘΗΡΑ
& ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΏΤΙΣΣΑΣ

Ποιος δεν έχει ακούσει για το περίφημο "ταξίδι στα Κύθηρα"; Για άλλους ήταν 
η ονειροπόληση για μια ρομαντική ουτοπία, για άλλους το ταξίδι-ολοκλήρωση 
ενός άπιαστου ονείρου. Τα Κύθηρα είναι στην πραγματικότητα ένα πανέμορφο 
νησί που ισορροπεί επιδέξια πάνω στις πολλαπλές παραδόσεις του, 
τη βενετσιάνικη, την επτανησιακή, την (σχεδόν) αιγαιοπελαγίτικη και την 
κρητική. Ένα νησί γαλήνιο, που τίποτα δεν φαίνεται να διαταράσσει την 
αρμονία του, με καταπληκτικά χωριά, εξαιρετική κουζίνα, φιλόξενους 
ανθρώπους, ανέλπιστο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και παραλίες που αν ήταν 
στο Κάπρι θα φιγουράριζαν στα εξώφυλλα των κορυφαίων τουρ-operators.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στα Κάστρα των Κυθήρων (Αβλέμονα, Μυλοποτάμου, 
 Παλαιοχώρας και Χώρας)
• Επίσκεψη στο Φάρο Μουδαρίου στο Ακρωτήρι Σπαθί
• Επίσκεψη στον καταρράκτη της “Φόνισσας” και στους 22 νερόμυλους
• Επίσκεψη στη θαλάσσια σπηλιά “Χύτρα” ή “Αυγό”
• Διασχίστε το Φαράγγι του Τσάκωνα και το Φαράγγι Κακιάς Λαγκάδας
• Επίσκεψη στον Καταρράκτης Μυλοποτάμου ή αλλιώς “Καταρράκτη Νεράιδα”

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Ψωμολαδέα ΟΕ: Κακαβιά, γαύρος μαρινάτος, λαζάνια χειροποίητα 
 με κολοκύθι και κρέμα γάλακτος, κοτόπουλο με κουμκουάτ
• Φαμίλια: Ιδιαίτερες γεύσεις όπως κόκορα με ροδοπέταλα και πουρέ μελιτζάνας,  
 ταραμοσαλάτα με φάβα, τσιγαριστά βλίτα και κρεμμυδοντολμάδες
• Κάπαρη: Πλιγουρομπουκιές με σκορδάτη σάλτσα ντομάτας, μπουκιές 
 συκωτιού με τριμμένο κρεμμύδι,  ποικιλία κρεατικών
• Πιέρρος: Το εστιατόριο που φημίζεται για τα μαγειρευτά του. Φρέσκα ψάρια 
 στη σχάρα ή στο τηγάνι, μπριζόλες μοσχαρίσιες και χοιρινές, αρνίσια 
 παϊδάκια στα κάρβουνα, ντόπια λουκάνικα και εξαιρετικά μπιφτέκια
• Φιλιώ: κολοκυθοανθοί γεμιστοί, ξινόχοντρος με μελιτζάνες, τσιριγώτικα 
 λουκάνικα και κατσικάκι λεμονάτο
• Καλέρης: Βρεχτολαδέα (λαδοπαξίμαδα Κυθήρων με φρέσκια σάλτσα 
 ντομάτας και τριμμένο τυρί φέτα), φέτα τραγανή (σε φύλλο παραδοσιακό 
 με θυμαρίσιο μέλι και σουσάμι), κολοκυθοανθούς γεμιστούς, ομελέτα 
 παραδοσιακή (με ντόπια λουκάνικα σοταρισμένα με λαχανικά σε φρέσκο 
 πρόβειο βούτυρο) και χταποδάκι ψητό στο φούρνο.

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Βόλτα για φωτογραφίες στο κάστρο των Κυθήρων. Χτισμένο σε μεγάλη 
 υπερυψωμένη έκταση στη Χώρα των Κυθήρων, με θέα που κόβει την ανάσα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 4 µέρες, Αεροπορικώς |23-26/9
                                         4 µέρες, Με πoύλµαν & πλοίο | 23-26/89
1η µέρα: 
Αθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα 
2η µέρα: 
Μυλοπόταμος - Μητάτα - Ποταμός 
3η µέρα: 
Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι - Παναγία Μυρτιδιώτισσα 
4η µέρα: 
Αγία Πελαγία - Αβλέμονας - Νεάπολη - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sta-kuthira-me-group
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   ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΔΙΚΏΣ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ
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Με διαμονή στο ανακαινισμένο
MARGARONA ROYAL 3* SUP

ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ 

ΙΟΝΙΟΥ

Η Πάργα δεν έχει την ανάγκη να την αποκαλούν "νησί" για να γίνει 
τουριστικός πόλος έλξης. Με την γραφική προκυμαία της γεμάτη ζωή , το 
ενετικό κάστρο που κοσμεί το λιμάνι της και τις πανέμορφες παραλίες με τα 
σμαραγδένια νερά είναι ένας από τους πιο "hot"προορισμούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρος της Νικόπολης με το αρχαίο θέατρο, 
 το αρχαίο ωδείο και το στάδιο, το Μουσείο της Νικόπολης, το Ρωμαϊκό 
 Υδραγωγείο της Νικόπολης
• Επίσκεψη στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, 
 στην Κυανή Ακτή, και το κάστρο του Παντοκράτορα στην ομώνυμη συνοικία
• Εκδρομή στον Ζάλογγο
• Εκδρομή στο Νεκρομαντείο της Εφύρας
• Επίσκεψη στο Κάστρο του Αλή Πασά, λίγο βορειότερα της Πάργας
• Μπάνιο στις παραλίες της Πάργας (Βάλτος, Κρυονέρι, Λίχνος κ.α.)

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
ΠΡΕΒΕΖΑ
• Αλατοπίπερο: "Χοντρό" κρέας (ζυγούρι, προβατίνα, κριάρι), φριγαδέλι, 
 κοντοσούβλι (και από πρόβατο), κότσι στη γάστρα με πορτοκάλι και 
 κεφαλοτύρι, συν όλα τα κλασσικά της σχάρας και τα ελληνικά ορεκτικά. 
• Αμβρόσιος: Πετάλι και ζουμερές καραβίδες Αμβρακικού και άψογη ποιότητα 
 στα ψαρικά
• Απάγκιο: Σαγανάκια, αλοιφές, θαλασσινά στο τηγάνι, καλομαγειρεμένα 
 πιάτα μεσογειακής κουζίνας, πιάτα ημέρας της ελληνικής κουζίνας καθώς και 
 κρεατικά της ώρας
• Μυριούνης: Φρέσκο ψάρι στη σχάρα, σωστά ψημένο, πικάντικες σαλάτες και 
 σπιτικό γλυκό του κουταλιού
• Τρελλή γαρίδα: Θαλασσινά και τα ψαρικά στη σχάρα (χταπόδι, σουπιά, 
 σαρδέλες και γαρίδες Αμβρακικού, πετάλι, φρέσκα ψάρια)
ΠΑΡΓΑ
• Ο Πατέρας: Ελληνική κλασσική κουζίνα, άγρια χόρτα, ντόπια λαχανικά  
 και κρεατικά, φρέσκα ψάρια, χειροποίητα γλυκά του κουταλιού, τοπικό  
 (αρβανίτικο) πιάτο Κα λιακρόρ (είδος πεντανόστιμης πίτας με διάφορα   
 κρεατικά και ρύζι)
• Arkoudas: Μύδια αχνιστά, καλαμαράκια, γαύρος, σκουμπρί και σαρδέλα
• Το Δύχτι: κολοκυθάκια, γίγαντες, αχνιστά μύδια, γαρίδες, καλαμαράκια 
 και φρέσκα ψάρια
• Σοδειά: Δροσερές σαλάτες, ντοματοκεφτέδες, κολοκυθοκεφτεδες, φάβα 
 βελούδινη, φρέσκο καλαμάρι και ψητός ξιφίας

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Απολαύστε απο τα τείχη του κάστρου της Πάργας τη συγκλονιστική θέα προς 
 την κωμόπολη και αφηστε το βλέμμα σας να χαθεί στα σμαραγδένια νερά του Ιονίου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 4 µέρες | 12 - 15/8, 2 - 5/9 
                                      5 µέρες | 11 - 15/8 & 1 - 5/9
1η µέρα: 
Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα 
2η µέρα: 
Κέρκυρα - Πόλη - Παλαιοκαστρίτσα
3η µέρα: 
Πάργα - Προαιρετική Κρουαζιέρα στους Παξούς
4η µέρα: 
Λευκάδα - Άγ. Νικήτας - Νυδρί - Προαιρετική Κρουαζιέρα στο Σκορπιό
5η µέρα: 
Μουσείο Νικόπολης - Κρυονέρι - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-pandaisia-ioniou
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με κρουαζιέρα 
στην ΑΛΟΝΝΗΣΟ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΗ  

ΣΚΟΠΕΛΟ

Καταπράσινη σε γαλάζιο φόντο, η Σκόπελος έγινε γνωστή από την ταινία 
Mamma Mia. Εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με τον πλούτο της φύσης της, τα 
πεύκα που καλύπτουν κάθε σπιθαμή του νησιού, τους γραφικούς κόλπους, 
τις υπέροχες παραλίες και τα μοναδικά τοπία.
Περιηγηθείτε στον διατηρητέο οικισμό της Χώρας, την πρωτεύουσα, 
επισκευτείτε το Ενετικό Κάστρο των Γκύζη, το Λαογραφικό Μουσείο, το σπίτι 
του λογοτέχνη Παύλου  Νιρβάνα. Ξεχωριστή εμπειρία αποτελεί και η επίσκεψη  
στα εργαστήρια των  παραδοσιακών  καλλιτεχνών του νησιού, που μπορεί 
να συνδυαστεί με τα ψώνια παραδοσιακής λαϊκής τέχνης. Μην παραλείψετε 
να γευτείτε την παραδοσιακή Σκοπελίτικη τυρόπιτα σε έναν από τους 
παραδοσιακούς φούρνους του νησιού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιήγηση στα σοκάκια του Καστρου και βόλτα στο Παλαιό Φρούριο 
 και στον Μύλο
• Προσκύνημα στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί και 
 στην Παναγίτσα του Πύργου
• Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο
 
 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
• Αγνάντι: Τηγανιά τόνου με πιπεριά, κοτόπουλο γεμιστό με λιαστή ντομάτα 
 και μετσοβόνε τυλιγμένο σε αμπελόφυλλα
• Εστιατόριο της Άννας: Με σήμα κατατεθέν τον μεγάλο φοίνικα στην αυλή, 
 θα βρείτε δημιουργική κουζίνα όπως ριζότο με θαλασσινά. μελάνι σουπιάς 
 και φύλλα χρυσού
• Κοράλι: Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, σαλάτα με βραστά κρίταμα, 
 αστακομακαρονάδα καθώς και το φημισμένο “πιάτο του ψαρά”, δηλαδή 
 ριζότο με καλαμάρι μύδια και γαρίδες
• Αλεξάντερ: Κατσικάκι Σκοπέλου, σταμνάτο, κόκορας κρασάτος και χοιρινό  
 με δαμάσκηνα
• Παύλος: Φούσκες, γυαλιστερές, καλαμάρια, σαρδέλες, σκορπίνες ψητές, 
 αστακομακαρονάδα και χταπόδι στιφάδο. Όλα με φρέσκα ψάρια και 
 θαλασσινά

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Δείτε την τέλεια ανατολή από το κάστρο της Χώρας και το ειδυλλιακό 
 ηλιοβασίλεμα από το λιμανάκι του Λουτρακίου στην παραλία Καστάνη.
• Δοκιμάστε την παραδοσιακή στριφτή τυρόπιτα καθώς και την καρυδόπιτα 
 με παγωτό. 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5 µέρες | 01/09
1η µέρα: 
Αθήνα - Μαντούδι - Σκόπελος  
2η µέρα: 
Περιήγηση Χώρας Σκοπέλου
3η µέρα: 
Γύρος νησιού
4η µέρα: 
Προαιρετική κρουαζιέρα στην Αλόννησο
5η µέρα: 
Σκόπελος - Μαντούδι - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-se-skopelo-kai-alonniso-me-group
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Κάποιοι την έχουν παρομοιάσει με «ένα Κυκλαδονήσι που ξεστράτισε». 
Η Σκύρος, είναι αλήθεια, ακροβατεί ανάμεσα στις Κυκλάδες και τις Σποράδες 
πολιτισμικά και αρχιτεκτονικά, δεν μοιάζει ωστόσο με κανένα άλλο νησί. 
Η αέναη πάλη με τους αέρηδες, το σκυριανό της αλογάκι, το σκυριανό 
σπίτι-ωδή στην εργονομία, τα ακατοίκητα οροπέδια του νότου και 
οι ανεξερεύνητες παραλίες της την κάνουν έναν προορισμό μοναδικό 
και ανεπανάληπτο!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στο Κάστρο και στην Αρχαία Ακρόπολη
• Επίσκεψη στο Ναό της Παναγίας της Επισκοπής, που χρονολογείται 
 απο το 895 μ.Χ
• Επίσκεψη στη Μονή Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο
• Επίσκεψη στα μουσεία του νησιού (Αρχαιολογικό Μουσείο, Εθνολογικό 
 και Λαογραφικό Μουσείο Μάνου – Αναστασίας Φαλτάιτς)
• Μπάνιο στις υπέροχες παραλίες Μαγαζιά (Γιαλός), Μώλος (Σκάλα) και Βίνα, 
 στην άκρη και πριν τα Πουριά
 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ): 
• Το Πέρασμα: Kατσικάκι λεμονάτο ή κοκκινιστό, γίδα βραστή, τραχανόπιτες, 
 κατσικίσιο συκωτάκι στιφάδο, παστίτσιο, γεμιστά, φέτα, γραβιέρα, μυζήθρα 
 και ξινοτύρι. Φημίζεται για τα τυρία και το κρέας του.
• Μανωλιά: Λαδόπιτα, ξινοτύρι, κατσικάκι λεμονάτο καλοτσιγαρισμένο, με 
 χοντρή τηγανητή πατάτα, γίδα κοκκινιστή και άλλα καλούδια 
• Μπαρμπα Γιάννης και Μαρίτσα: Γνωστό για τα μεζεδάκια του, τα τυροπι- 
 τάκια του και τα κεφτεδάκια του. Επίσης θα βρείτε καταπληκτικό τσιπουράκι  
 με σπιτική ομελέτα με πατάτες και τραγανούς κολοκυθοκεφτέδες. Στο τέλος  
 δοκιμάστε και το ρυζόγαλο
• Θαλασσάκι: Αστακομακαρονάδα καθώς και σπιτική πορτοκαλόπιτα
• Στέφανος: Μπαρμπουνάκι τηγανητό, τέλειες πατάτες, μαγειρευτά και 
νοστιμότατα γεμιστά

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια ώστε 
 να έχετε τη δυνατότητα να τα παρατηρήσετε, να έρθετε κοντά τους και να το 
 χαϊδέψετε. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 4 µέρες | 8 - 11/7
1η µέρα: 
Αθήνα - Κύμη - Σκύρος  
2η µέρα: 
Χώρα Σκύρου - Μαγαζιά
3η µέρα: 
Γύρος του νησιού
4η µέρα: 
Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

ΣΚΥΡΟΣ
ΑΛΟΓΑΚΙΑ, ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ!

Με διαμονή στο
SKIROS PALACE 4*

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sto-skuros-palace-me-group
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 
ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΠΤΑΝΗΣΑ!

Με διαμονή στο 
APOLLON PALACE HOTEL KEFALONIA

Το πιο πληθωρικό νησί στα Επτάνησα είναι στην ουσία διπλό νησί! Έτσι 
τουλάχιστον λένε οι ίδιοι οι Κεφαλονίτες, που πειράζουν ασταμάτητα ο ένας 
τον άλλο: "πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς είναι το Αργοστόλι, πρωτεύουσα του 
Αργοστολίου είναι το Ληξούρι!" λένε, και δεν βγάζει κανείς άκρη! 
Το κελαρυστό χιούμορ τους ντύνει καταπληκτικά αυτό το νησί με τα άπειρα 
φυσικά θαύματα, όπως το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και τις Καταβόθρες, 
με τις μαγικές παραλίες, από το "κόκκινο" Ξι μέχρι τις αχανείς αμμουδιές της 
Σκάλας, και τα συγκλονιστικά αξιοθέατα όπως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου 
και το προσκύνημα του Αγίου Γερασίμου. 
Η Κεφαλονιά είναι νησί συγκλονιστικό που χαρίζει αναμνήσεις που θα μας 
μείνουν για πάντα!

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη και κολύμβηση στο Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης, στην ανατολική 
 ακτή του νησιού κοντά στη Σάμη που στο εσωτερικό του βρίσκεται μια 
 γαλάζια λίμνη
• Επίσκεψη στο σπήλαιο της Δρογκαράτης
• Επίσκεψη στους φάρους του Φισκάρδου
• Επίσκεψη στο Κάστρο του Αγίου Γεωργίου
• Επίσκεψη στο Μνημείο Πεσόντων Ιταλών

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Tassia: Τυροπιτάκια, αστακομακαρονάδα και ολόφρεσκα ψάρια με αλιάδα 
 (τοπική σκορδαλιά). Για επιδόρπιο, Κεφαλονίτικο cheesecake και αμυγδαλόπιτα
• Denis Restaurant: Ψητό χταπόδι με μους φάβας και αρνίσια παϊδάκια 
 με σάλτσα από μέλι και δεντρολίβανο
• Avithos Preview: Κεφαλονίτικη κρεατόπιτα και μπουρδέτο (γαύρος στο 
 τηγάνι με φρέσκια ντομάτα και σκόρδο)
• Παλιά Πλάκα: Κοκκινιστή γίδα σοφιγάδο, κουνέλι λαγωτό, Κεφαλονίτικη 
 κρεατόπιτα με κομμάτια από χοιρινό και μοσχαρίσιο κρέας, ρύζι, ντομάτα και 
 λαχανικά σε χειροποίητο φύλλο
• Νήσοι Βαρδιάνοι: Αχνιστά μύδια με σάλτσα πέστο και σκορδάκι, γαρίδες 
 με σάλτσα μαστίχας και σαλάτα με σάλτσα σύκου
• Vasso’s: Κριθαρότο με γαρίδες, χταπόδι ψητό και αστακομακαρονάδα και 
 αμυγδαλόπιτα με παγωτό

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Φωτογραφηθείτε στο πιο ρομαντικό σημείο της Κεφαλονιάς, το φάρο των 
 Αγίων Θεοδώρων, ένα μοναδικό κυκλικό οικοδόμημα που βασίζεται σε 20 
 λευκούς κίονες δωρικης αρχιτεκτονικής και ο πύργος του έχει 8 μέτρα ύψος.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5 µέρες | 3,10,17, 24,31/7, 7,14,21,28/8, 4,11,18/9
1η µέρα: 
Αθήνα - Κυλλήνη - Κεφαλονιά - Αργοστόλι  
2η µέρα: 
Γύρος του Νησιού: Σπήλαιο Δρογκαράτης - Σάμη - Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης
Αγία Ευφημία - Φισκάρδο 
3η µέρα: 
Κάστρο Αγίου Γεωργίου - Μονή Αγίου Γερασίμου - Οινογνωσία - Σκάλα
4η µέρα: 
Προαιρετική εκδρομή στην Ιθάκη
4η µέρα: 
Κουρκουμελάτα - Καλλιγάτα - Λάσση - Καταβόθρες - Πόρος - Αθήνα  

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

https://www.manessistravel.gr/el/kalokairi-sti-kefalonia-kai-ithaki-me-group
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ΤΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ 

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου, 

στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “ΑΘΗΝΑ 4*"

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

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.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Επίσκεψη στις μαγευτικές Κολυμπήθρες στο Πάπιγκο
• Πεζοπορία στο Φαράγγι του Βίκου
• Να διασχίσετε το γεφύρι Καλογερικό ή του Πλακίδα
• Επίσκεψη στις μονές των χωριών

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Salvia, Αρίστη: Λαχανικά και φρούτα βιολογικής καλλιέργειας, ολόφρεσκα 
 άγρια χόρτα της περιοχής, ντόπια τυριά όπως το Γαλοτύρι Ηπείρου και 
 εκλεκτά κρέατα από ζώα ελευθέρας βοσκής. 
• Άστρα, μεγάλο Πάπιγκο: Αχνιστή κρεατόσουπα, χειροποίητες πίτες, τραχανά 
 με ντόπιο τυρί και ψητή προβατίνα
• Δρυόφυλλο, Ελάτη: Παραδοσιακά πιάτα με βιολογικές πρώτες ύλες όπως 
 κόκορας κρασάτος με χυλοπίτες, τηγανιά αγριογούρουνου σβησμένη σε 
 κόκκινο κρασί, αγριογούρουνο σαλμί, χοιρινό πρασοσέλινο, κοτόπιτα και 
 αφράτα μπιφτέκια
• Το σπίτι του Ορέστη, Άνω Πεδινά: Αγαπημένο πιάτο οι μελιτζάνες με 
 φρέσκια ντομάτα και φέτα αλλά και οι χοιρινές μπουκίτσες με πιπεριές 
 και γραβιέρα
• Η πίτα της Κικίτσας, Μονοδένδρι: Ξακουστή αλευρόπιτα με παραδοσιακή 
 συνταγή και η σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, η Μπλατσαριά, πίτα με άγρια χόρτα 
 του βουνού, καλαμποκάλευρο και φέτα

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Από την κορυφή του Προφήτη Ηλία στο χωριό Δεμάτι απολαύστε τη θέα 
 προς το ανατολικό Ζαγορίου και την κοιλάδα του ποταμού Αράχθου.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - 5 µέρες | 1 - 5/7, 15 - 19/7, 5 - 9/8, 26 - 30/8, 
   9 - 13/9 & 30/9 - 4/10
1η µέρα: 
Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη Ζαγορίου
2η µέρα: 
Κήποι - Στάνη Σαρακατσαναίων - Τσεπέλοβο -  Καπέσοβο
3η µέρα: 
Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Γιάννενα - Λυγγιάδες
4η µέρα: 
Καλπάκι - Πηγές Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
5η µέρα: 
Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/sta-authentika-zagoroxoria-me-group
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ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ ΤΏΝ 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
Με διαμονή στο πολυτελών προδιαγραφών 

ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4* 

Δείτε ολόκληρο το 
πρόγραμμα, τιμές & 
κάντε κράτηση 
με 1 κλίκ ΕΔΏ

Πράμαντα - Καταρράκτης - Συρράκο - Ι.Μ.Κηπίνας Καλαρρύτες
Άγναντα - Μελισσουργοί

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την ασυναγώνιστη ομορφιά της 
τζουμερκιώτικης προίκας! 
Μια διαφορετική εμπειρία, ένας τόπος με πανέμορφα χωριά, παραδοσιακούς 
οικισμούς, χαράδρες, φαράγγια, εντυπωσιακούς καταρράκτες που περιμένουν 
υπομονετικά να τα ανακλύψει ο ταξιδιώτης. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΓΚΡΟΥΠ (ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ): 
• Περιήγηση στους Καλαρρύτες, στο Συρράκο και στο μονοπάτι τους
• Προσκύνημα στη Μονή Κηπίνας
• Επίσκεψη στα Άγναντα και στον Καταρράκτης
• Βόλτα στο Γεφύρι της Πλάκας

ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΤΕ):
• Άκανθος: Χοιρινό πρασοσέλινο, παραδοσιακές πίτες, μοσχαράκι με 
 μανιτάρια και τρυφερό κουνέλι
• Το Συρράκο: Σουβλιστό αρνί, κρεατόπιτα, κοκορέτσι και μασόντρα 
 (χοτρόπιτα με χυλό από καλαμποκίσιο αλεύρι) και τέλος, γλυκό του 
 κουταλιού με στραγγιστό γιαούρτι
• Ο Σταυραετός: Περίφημες πίτες (τυρόπιτα, χορτόπιτα, ζυμαρόπιτα, 
 κρεατόπιτα, μανιταρόπιτα και κολοκυθόπιτα), αρνάκι στη γάστρα, γίδα 
 βραστή, χοιρινό με σέλινο και προβατίνα στα κάρβουνα 
• Ο Μπούτζας: Κρέατα της ώρας, προβατίνα στα κάρβουνα, γίδα βραστή, 
 αρνί σούβλας και γάστρας, κόκορα κρασάτο και ψητά λουκάνικα δικής τους 
 παραγωγής

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ (MUST DO):
• Επιτρέψτε στους δύο εντυπωσιακούς δίδυμους καταρράκτες να σας “κόψουν” 
 την ανάσα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: 
Αθήνα - Άρτα - Άγναντα - Πράμαντα
2η µέρα: 
Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας  Πράμαντα - Μελισσουργοί - 
Αγ.Παρασκευή
3η µέρα: 
Ι.Μ.Κηπίνας - Κουιάσα - Καλαρρύτες - Συρράκο 
4η µέρα: 
Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα

https://www.manessistravel.gr/el/sta-petrina-stolidia-ton-tzoumerkon-me-group
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

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

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις 
που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε 
οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του 
συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/εκδρομέα των Γενικών Όρων 
Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται 
στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς 
και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον 
αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα 
μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να 
συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών 
ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) 
(όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους 
ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr 
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε 
σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών 
γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών 
στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2.  ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, 
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο 
τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση των οποίων 
εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, όσον αφορά 
στο ταξίδι σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και είναι εφικτή 
η πραγματοποίησή τους.
3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το 
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα 
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την 
οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν 
συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη 
διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, 
καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει 
να υπογράψετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω τηλεφώνου, mail 
κτλ.) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα 
να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε 
στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο 
Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο 
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο 
προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης του αρχηγού/
συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συνοδεία πραγματοποιείται με 
τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες 
λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
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 (π.χ. ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες 
κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των 
ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί στον ταξιδιώτη υπολογισμένη 
αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.
Σε περίπτωση αύξησης της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους 
παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και 
να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου 
ταξιδιού για τον ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. 
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή 
του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες 
από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει 
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει 
τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια.

Επίσης, ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο 
αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.
Οι παιδικές χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα 
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα).
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής 
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του 
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο
 5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση 
να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, 
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες 
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως 
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών 
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή 
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων 
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει 
να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες 
των αναχωρήσεων/αφίξεων).
Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει περιστάσεις που είναι 
ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που 
οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές 
λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα 
του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες 
λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, 
πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας 
που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους 
ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών 
έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους 
ίδιους τους ταξιδιώτες.
Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό 
(ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. Αν το 
πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν 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 την 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 τους 
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.
O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων 
ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η 
υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες 
πραγματοποιούνται κυρίως από 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 την απώλεια πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης 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 Οργανισμός θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν 
προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική 
εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας.
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν 
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του 
εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία 
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του 
αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας 
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. 
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, 
καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή 
θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες 
υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες 
είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας 
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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.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω 
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η 
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη 
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. 
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 την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε 
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον 
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί 
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται 
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης 
του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να 
ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωμάτιο 
με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου 
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας 
να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν 
απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά 
ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια 
επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν 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 (π.χ. κινητά 
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κτλ.). 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 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, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και 
άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση 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 βίζας 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 απ’ όπου 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.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση 
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και 
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε 
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει 
την είσοδο τους εντός της πτήσης Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις 
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε 
περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, 
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους 
εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της 
εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη 
να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης 
υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς 
κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να 
προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη 
του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να 
ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια 
ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης 
ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί 
στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής του 
προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο 

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

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-17:30

Σάββατο 09:00-17:30

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-19:00

Σάββατο 09:00-17:30


