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	 Για	εμάς	στη	Manessis	η	υγεία	ήταν	πάντα	η	απόλυτη	προτεραιότητα.	Από	την	πρώτη	στιγμή	της	παρουσίας	
μας	στον	μοναδικό	κόσμο	του	ελληνικού	τουρισμού	προσέχαμε	κάθε	λεπτομέρεια	για	ταξίδια	χωρίς	απρόοπτα.	
•	 Γιατί,	 πολλές	 φορές	 μικρά	 πράγματα	 κάνουν	 μεγάλες	 διαφορές.	 Έτσι	 κερδίσαμε	 την	 πρώτη	 θέση	 στις	
καρδιές	εκατοντάδων	χιλιάδων	Ελλήνων	και	ξένων	ταξιδιωτών.	

Σήμερα	 οι	 συνθήκες	 της	 πανδημίας	 μας	 θέτουν	 νέες	 προκλήσεις,	 αλλά	 είμαστε	 έτοιμοι	 με	 τις	 κατάλληλες	
απαντήσεις.	Έχουμε	την	εμπειρία,	έχουμε	τη	γνώση,	έχουμε	τη	θέληση.	
Όπως	κάναμε	την	περίοδο	του	lockdown.	Δεν	λείψαμε	καμία	ημέρα	από	δίπλα	σας.	Κανένα	αίτημα	δεν	έμεινε	
μετέωρο.	Ούτε	ένας	πελάτης	μας	δεν	έχασε	ούτε	ένα	ευρώ.
Και	στην	επανεκκίνηση	του	τουρισμού	δηλώσαμε	παρών:	Ταξιδέψαμε	με	επιτυχία	στην	Αγέρωχη	Μάνη	το	
τριήμερο	 του	 Αγίου	 Πνεύματος,	 διοργανώσαμε	 σειρά	 εκδρομών	 στην	 Επίδαυρο,	 στην	 Κορινθία,	 την	 Κέα,	
προσφέραμε	στους	πελάτες	μας	τις	μοναδικές	ομορφιές	του	Ιονίου,	σας	γνωρίσαμε	τη	Σκόπελο,	τα	αυθεντικά	
ζαγοροχώρια,	τα	Κύθηρα	και	τη	Ρόδο.	Φθάσαμε	μέχρι	και	τις	Χώρες	της	Βαλτικής.	Ανταπεξήλθαμε	σε	όλες	τις	
απαιτήσεις,	μιας	περιόδου	που	μόνο	εύκολη	δεν	θα	την	χαρακτήριζε	κάποιος.
•	 Μαζί!	Με	απόλυτη	ασφάλεια!	Σε	κάθε	στάδιο.	Μέχρι	ο	χρόνος	να	γίνει	αυτό	που	θέλουμε.	Αυτό	που	είναι	η	
	 αποστολή	μας:	κερδισμένες	αναμνήσεις.	

Στη MANESSIS το ταξίδι συνεχίζεται! Χωρίς συμβιβασμούς και εκπτώσεις! 
Προγραμματίζουμε και ταξιδεύουμε με φροντίδα, άνεση και ασφάλεια:

•	 Έχουμε	εξασφαλίσει	για	εσάς	μειωμένες	πληρότητες	στο	πούλμαν	(βάση	πρωτοκόλλου)	με	κενές	τις		 	
	 θέσεις	μπροστά	-	πίσω	και	δίπλα	ανά	κράτηση
•	 Σας	προσφέρουμε	ακύρωση	για	λόγους	Covid,	έως	και	την	αναχώρησή	σας,	χωρίς	ακυρωτικά	(το	ποσό	
	 μεταφέρεται	για	μελλοντική	χρήση	στην	ίδια	εκδρομή	-	ξενοδοχείο)
•	 Επιλέγουμε	ξενοδοχεία	και	προορισμούς	με	βάση	την	τήρηση	των	υγειονομικών	πρωτοκόλλων,	τον		 	
	 τρόπο	λειτουργίας	και	την	άμεση	πρόσβαση	στις	δομές	υγείας	(συνεργαζόμενος	γιατρός	/	ιατρικό	κέντρο	/		
	 νοσοκομείο	αναφοράς)
•	 Ελέγχουμε	την	επιδημιολογική	κατάσταση	της	κάθε	περιοχής	πριν	την	αναχώρηση.
•	 Προσέχουμε	κάθε	σημείο	του	ταξιδιού.	Κάνουμε	έλεγχο	της	προσβασιμότητας	στο	οδικό	δίκτυο	και	τα	
	 σημεία	των	επισκέψεων	για	την	αποφυγή	συνωστισμού	και	συγχρωτισμού	όπου	αυτό	είναι	εφικτό
•	 Αλλάζουμε	και	τροποποιούμε	τα	προγράμματά	μας	για	την	αποφυγή	επικίνδυνων	καιρικών	φαινομένων

Ασφάλεια από την αρχή: 
•	 Κρατήσεις	με	αποστάσεις…	ασφαλείας
•	 Προκαταβολές	 και	 εξοφλήσεις	 -	 ακόμα	 και	 άτοκες	 δόσεις	 με	 πιστωτικές	 κάρτες,	 καθώς	 και	 όλες	 οι	
απαραίτητες	διατυπώσεις	μπορούν	να	γίνουν	και	ηλεκτρονικά,	χωρίς	να	απαιτείται	η	φυσική	σας	παρουσία

Τα	πάντα,	όλες	μας	οι	υπηρεσίες	βρίσκονται	στη	διάθεσή	σας	από	την	ασφάλεια	
και	τη	θαλπωρή	του	σπιτιού	σας.	

* Θέλετε να μας επισκεφθείτε; Θα	χαρούμε	να	σας	δούμε	από	κοντά,	η	μάσκα	δεν	θα	κρύψει	τα	χαμόγελα	
μας,	αφού	ακολουθούμε	όλους	τους	κανόνες	ασφαλείας	που	έχει	θέσει	η	Πολιτεία,	αλλά	και	επιπλέον,	που	
κρίναμε	εμείς	απαραίτητους	για	τη	δική	σας	προστασία.

MANESSIS: Ευέλικτες Πολιτικές Κρατήσεων και Υπηρεσίες λόγω Covid-19
Επιπλέον	 των	 ασφαλιστικών	 καλύψεων,	 που	 προβλέπονται	 στο	 Προεδρικό	 Διάταγμα	 της	 Πολιτείας	 για	
τη	 ρύθμιση	 ταξιδιωτικών	 θεμάτων,	 σας	 προσφέρουμε	 δύο	 ακόμη	 «δικλείδες	 ασφαλείας»,	 ώστε	 να	 είστε	
εξασφαλισμένοι	απέναντι	σε	κάθε	ενδεχόμενο:	
•	 Εάν	έχετε	καταβάλει	την	προκαταβολή	ή	ακόμα	και	αν	έχετε	αποπληρώσει	το	ταξίδι	σας	και	προσβληθείτε	
από	Covid-19	πριν	την	αναχώρηση,	το	γραφείο	μας	αναλαμβάνει	όλη	τη	διαχείριση	των	ακυρωτικών	και	τη	
διαδικασία	μετάθεσης	του	ταξιδιού	σας	σε	μεταγενέστερη	ημερομηνία,	σε	συνεννόηση	μαζί	σας.
•	 Σε	περίπτωση	που	νοσήσετε	κατά	τη	διάρκεια	του	ταξιδιού,	το	ασφαλιστικό	πρόγραμμα	που	σας	παρέχουμε	
καλύπτει	όλα	τα	έξοδα	μέχρι	και	την	ασφαλή	επιστροφή	σας.
 

ΜΕΝΟΥΜΕ	ΑΣΦΑΛΕΙΣ,	ΑΛΛΑ	ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ	ΤΟ	ΤΑΞΙΔΙ	ΤΗΣ	ΖΩΗΣ,	
ΜΕ	ΣΥΛΛΟΓΗ	ΟΜΟΡΦΩΝ	ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ!Εμ
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ΔΕΛΦΟΙ
ταξίδι στον ομφαλό της Γης !!

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

1η μέρα: Αθήνα - Δίστομο - Όσιος Λουκάς - Ιτέα - Δελφοί
Αναχώρηση	 από	 Αθήνα	 08:00	 με	 ενδιάμεση	 στάση	 για	 το	 ιστορικό	 Δίστομο,	 γνωστό	 για	 το	
σφαγιασμό	του	πληθυσμού	από	τα	ναζιστικά	στρατεύματα	κατοχής	το	1944.	Θα	επισκεφθούμε	
το	 Μαυσωλείο	 θυμάτων	 στον	 λόφο	 Κανάλες	 και	 το	 αντίστοιχο	 Μουσείο	 στο	 παλιό	 Δημοτικό	
Σχολείο.	Συνεχίζουμε	για	προσκύνημα	στην	Μονή	του	Όσιου	Λουκά,	το	σπουδαιότερο	βυζαντινό	
μνημείο	της	Ελλάδας	του	11ου	αιώνα,	που	βρίσκεται	σε	γραφική	πλαγιά	στις	δυτικές	υπώρειες	
του	Ελικώνα	(έξοδα	ατομικά).	Με	τις	δύο	μεγάλες	εκκλησίες	και	τα	παγκοσμίου	φήμης	ψηφιδωτά,	
από	το	1990	περιλαμβάνεται	στα	μνημεία	Παγκόσμιας	πολιτιστικής	κληρονομιάς	της	Unesco!	
Ακολουθεί	μετάβαση	στο	γραφικό	Γαλαξίδι	όπου	χρόνος	για	γεύμα	(έξοδα	ατομικά).	Αργότερα	
εγκατάσταση	στο	κεντρικό	KASTALIA BOUTIQUE HOTEL 4*.	Ελεύθερος	χρόνος	για	γνωριμία	
με	τους	Δελφούς.
2η μέρα: Γύρος Παρνασσού
(Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto - Χάνι Γραβιάς - Αγόριανη)
Μπουφέ	πρόγευμα	και	αναχώρηση	για	τον	Γύρο	του	Παρνασσού.	Προσπερνώντας	την	πόλη	της	
Άμφισσας,	θα	κατευθυνθούμε	προς	το	μοναδικό	Vagonetto	(καιρού	επιτρέποντος-έξοδα	ατομικά)	
για	να	ενημερωθούμε	για	τη	διαδικασία	εξόρυξης	του	βωξίτη.	Συνεχίζουμε	για	την	Γραβιά,	τον	
τόπο	όπου	έγινε	η	μεγάλη	ανακοπή	των	Τούρκων	στις	8	Μαΐου	του	1821	και	όπου	πρόσφατα	το	
ξακουστό	Χάνι	έχει	μετατραπεί	σε	μουσείο.	Το	μεσημεράκι	θα	καταλήξουμε	στο	γραφικό	χωριό	
της	 Αγόριανης	 (Επτάλοφος)	 όπου	 χρόνος	 ελεύθερος	 για	 περίπατο	 και	 γεύμα	 στις	 εξαιρετικές	
ταβέρνες	του.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο	μας,	ξεκούραση	και	ελεύθερος	χρόνος.
3η μέρα: Δελφοί - Αράχωβα - Αθήνα
Μπουφέ	πρόγευμα	και	επίσκεψη	στον	αρχαιολογικό	χώρο	και	το	μουσείο	των	Δελφών	(έξοδα	
ατομικά).	 Στη	 διάρκεια	 της	 επίσκεψης	 μας,	 εκτός	 άλλων	 θα	 θαυμάσουμε	 το	 σημαντικότερο	
μαντείο	της	αρχαιότητας,	το	στάδιο,	το	περίφημο	άγαλμα	του	Ηνίοχου	και	πλήθος	άλλα	εκθέματα.	
Μέσω	της	κοσμοπολίτικης	Αράχωβας	και	ενδιάμεσες	στάσεις	για	γεύμα	και	καφέ,	επιστρέφουμε	
στην	Αθήνα.

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

ΔΕΛΦΟΙ

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

ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ - VAGONETTO - ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ
ΑΓΟΡΙΑΝΗ - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΔΙΣΤΟΜΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ Ορεινής Κορινθίας !
1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Κόρινθος - Ακροκόρινθος - Κόρινθος
Αναχώρηση	08:15	από	Αθήνα	για	την	Αρχαία	Κόρινθο	όπου	θα	επισκεφθούμε	τον	Αρχαιολογικό	
χώρο	με	 τα	 εκπληκτικά	μνημεία	μιας	 τόσο	σημαντικής	πόλης	 της	αρχαιότητας	καθώς	και	 τον	
ναό	 του	 Απόλλωνα,	 ελεύθερος	 χρόνος	 για	 καφέ	 και	 συνεχίζουμε	 για	 το	 βουβό	 θρύλο	 της	
Κορινθίας	τον	Ακροκόρινθο	και	κατόπιν	μετάβαση	στην	πόλη	της	Κορίνθου	για	επίσκεψη	στον	
ναό	του	Αποστόλου	Παύλου	όπου	οι	Κορίνθιοι	τιμούν	τον	Απόστολο	του	Χριστού.	Συνεχίζουμε	
παραλιακά	στον	Άσσο	Κορινθίας	όπου	γεύμα	σε	παραλιακή	ταβέρνα	(έξοδα	ατομικά).	Αργότερα	
εγκατάσταση	στο	ξενοδοχείο	μας	ALKYON RESORT & SPA 4*.	Το	απόγευμα	ελεύθερος	χρόνος	
για	να	χαρείτε	τις	ανέσεις	του.	Το	βράδυ	δείπνο.

2η μέρα: Φενεός - Λίμνη Δόξα - Καστανιά - Στυμφαλία 
Πρωινό	γεύμα	και	ξεκινάμε	για	μία	υπέροχη	διαδρομή	μέσω	της	αρχαίας	Φενεού	που	δικαίως	
έχει	 χαρακτηριστεί	 “Κορινθιακή	 Ελβετία”	 μέχρι	 την	 μαγευτική	 τεχνητή	 λίμνη	 “Δόξα”.	 Εκεί	 θα	
φωτογραφίσουμε	το	εκπληκτικής	ομορφιάς	εκκλησάκι	του	Αγίου	Φανουρίου	που	καθρεπτίζεται	
στα	γαλήνια	νερά	 της	και	θα	 επισκευθούμε	 το	 ιστορικό	μοναστήρι	 του	Αγίου	Γεωργίου	με	 το	
κρυφό	 σχολειό	 το	 οποίο	 δεσπόζει	 στο	 διπλανό	 λόφο.	 Αργότερα,	 διασχίζοντας	 το	 Μεσινό,	
φθάνουμε	 στον	 παραδοσιακό	 οικισμό	 Καστανιά	 μέσα	 στα	 έλατα	 σε	 υψόμετρο	 920μ	 και	
θα	 προχωρήσουμε	 για	 τη	 λίμνη	 Στυμφαλία,	 έναν	 από	 τους	 σπάνιους	 υδροβιότοπους	 της	
Πελοποννήσου	 και	 των	 Βαλκανίων,	 που	 προστατεύεται	 από	 το	 Ευρωπαϊκό	 Δίκτυο	 NATURA	
2000.Επίσκεψη	στο	Μουσείο	Περιβάλλοντος	(έξοδα	ατομικά)	και	χρόνος	για	γεύμα	στις	γραφικές	
ταβέρνες.	Επιστροφή	στο	ξενοδοχείο	μας	και	ξεκούραση.	Το	βράδυ	δείπνο.

3η μέρα: Ξυλόκαστρο - Τρίκαλα Ορεινής Κορινθίας - Λουτράκι - Αθήνα
Πρωινό	 και	 αναχώρηση	 για	 τα	 μαγευτικά	 Τρίκαλα	 Κορινθίας.	 Ανεβαίνοντας	 τις	 πλαγιές	
της	Ζήρειας,	στη	διαδρομή	μας	θα	δούμε	 τον	 επιβλητικό	ναό	 του	Αγίου	Δημητρίου,	ο	οποίος	
χρονολογείται	από	το	1697	και	έχει	τοιχογραφίες	του	18ου	αιώνα	και	στα	Άνω	Τρίκαλα	το	ιστορικό	
μοναστήρι	του	Αγίου	Βλασίου,	τον	οίκο	γέννησης	του	Αγ.	Γερασίμου	και	το	εγκαταλελειμμένο	
σπίτι	των	Νοταραίων.	Χρόνος	για	γεύμα	(έξοδα	ατομικά)	στην	εξαιρετική	περιοχή	των	Τρικάλων.	
Επόμενος	σταθμός	μας	το	κοσμοπολίτικο	Λουτράκι	όπου	στάση	για	καφέ	και	επιστροφή	στην	
Αθήνα	με	τις	ωραιότερες	εντυπώσεις.

Σημειώσεις:	 Δεν	 περιλαμβάνονται	 εισιτήρια	 εισόδων	 σε	 χώρους	 επισκέψεων.	 Στην	 2ήμερη	
εκδρομή	δεν	περιλαμβάνονται	οι	επισκέψεις	της	1ης	ημέρας.	Η	σειρά	των	εκδρομών	-	επισκέψεων	
ενδέχεται	να	αλλάξει	χωρίς	να	παραλειφθεί	κάποια	από	αυτές.

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

ΦΕΝΕΟΣ

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με πρωινό

3 μέρες
20 - 22/11

Δίκλινο θέα χωριό ή κήπο 155

Δίκλινο θέα θάλασσα 165

3ο άτομο θέα χωριό ή κήπο 140

Μονόκλινο θέα χωριό ή κήπο 199

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

2 μέρες
14 - 15/11

3 μέρες
13 - 15/11

Δίκλινο 105 155

3ο άτομο 94 135

3ο άτομο έως 12 ετών 60 80

Μονόκλινο 138 217

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
(Παλαιός Άγ. Αθανάσιος)

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

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

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

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

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
4 μέρες

19 - 22/11
Δίκλινο Comfort * 258

Δίκλινο Junior Suite 280

3ο άτομο σε Jr.Suite 197

Μονόκλινο Comfort * 318

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

*	Comfort:	Μόνο	δίκλινο	ή	μονόκλινο.

ΠΉΛΙΟ
Στο βουνό των Κενταύρων

1η μέρα: Αθήνα - Μακρινίτσα - Πορταριά
Αναχώρηση	 από	 Αθήνα	 στις	 08:00	 με	 κατεύθυνση	 το	 “Μπαλκόνι	 του	 Πηλίου”	 την	 ξακουστή	
Μακρινίτσα,	που	 κουρνιασμένη	στην	πλαγιά	 του	βουνού	στέκεται	σαν	ακοίμητος	βιγλάτορας	
πάνω	 από	 την	 πόλη	 του	 Βόλου.	 Περίπατος	 μέχρι	 την	 κεντρική	 πλατεία	 με	 τα	 υπεραιωνόβια	
πλατάνια,	 προσκύνημα	 στην	 εκκλησία	 του	 Αγίου	 Ιωάννη	 του	 Προδρόμου,	 φωτογραφίες	 στη	
μαρμάρινη	βρύση	 “αθάνατο	νερό”	με	 τους	λεοντόμορφους	κρουνούς	και	χρόνος	για	καφεδάκι	
στον	 ξακουστό	 “Θεόφιλο”.	Αφού	απολαύσουμε	 την	 εκθαμβωτική	θέα,	θα	κατευθυνθούμε	στην	
Πορταριά	με	τα	γραφικά	καλντερίμια	την	Παναγία	Πορταρέα.	Εγκατάσταση	στο	XENIA PALACE 
PORTARIA 4*	στην	Πορταριά.	Το	βράδυ	δείπνο.
2η μέρα: Τραινάκι του Πηλίου - Μηλιές 
Μπουφέ	πρόγευμα	και	αναχώρηση	για	 τα	Άνω	Λεχώνια	για	 επιβίβαση	στο	θρυλικό	 τραινάκι	
του	 Πηλίου	 (έξοδα	 ατομικά)	 που	 θα	 μας	 μεταφέρει	 μέχρι	 τις	 Μηλιές.	 Ταξίδι	 απολαυστικό	 και	
μεγαλειώδες	 με	 την	 αίσθηση	 μιας	 άλλης	 εποχής,	 εμπειρία	 μοναδική	 πλέον	 στην	 ζωή	 του	
σύγχρονου	 ανθρώπου.	 Στις	 Μηλιές,	 την	 πατρίδα	 του	 Άνθιμου	 Γαζή,	 θα	 δούμε	 τη	 δημόσια	
βιβλιοθήκη	με	την	ονομασία	Ψυχής	Άκος	με	τα	σπάνια	χειρόγραφα,	καθώς	και	το	λαογραφικό	
μουσείο	με	μια	σπάνια	σημαία	στο	εσωτερικό	του	της	επανάστασης.	Επίσης	επισκεπτόμαστε	
την	 ιστορική	 εκκλησία	 των	 Παμεγίστων	 Ταξιαρχών	 1741.	 Χρόνος	 για	 γεύμα	 (έξοδα	 ατομικά).	
Επιστροφή	 στο	 ξενοδοχείο	 μας,	 ξεκούραση	 και	 απόγευμα	 ελεύθερο	 για	 να	 εξερευνήσετε	 την	
μοναδική	Πορταριά.	Το	βράδυ	δείπνο.
3η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο - Βόλος - Αθήνα
Μπουφέ	 πρόγευμα	 και	 λίγος	 χρόνος	 ακόμα	 στην	 θαλπωρή	 του	 αρχοντικού	 ξενοδοχείου	
μας.	 Αναχωρούμε	 για	 την	 πόλη	 του	 Βόλου	 για	 επίσκεψη	 (έξοδα	 ατομικά)	 στο	 Αθανασάκειο	
Αρχαιολογικό	 Μουσείο,	 ένα	 από	 τα	 παλαιότερα	 της	 χώρας	 μας	 και	 κεντρικό	 της	 Θεσσαλίας,	
που	στεγάζεται	στο	υπέροχο	νεοκλασικό	κτήριο	του	1909.	Έπειτα	θα	έχουμε	την	ευκαιρία	να	
δούμε	το	καταπληκτικό	μουσείο	Πόλης	(έξοδα	ατομικά)	που	περιλαμβάνει	την	ιστορία	90	ετών	
της	σύγχρονης	πόλης	(Νέας	Ιωνίας)	και	στεγάζεται	σε	κτίριο	πρώην	καπναποθήκης.	Χρόνος	για	
γεύμα	στα	ξακουστά	τσιπουράδικα	της	παραλιακής	.Επιστρέφουμε	στην	Αθήνα	με	ενδιάμεσες	
στάσεις.

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

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

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

2 μέρες
28 - 29/11

3 μέρες
27 - 29/11

Δίκλινο 105 165

3ο άτομο 105 165

3ο άτομο ως 6 ετών 65 85

3ο άτ. 7 ως 12 ετών 85 125

Μονόκλινο 125 195

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

ΜΗΛΙΕΣΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ	ΕΔΕΣΣΑΣ
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τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

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

1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη Ζαγορίου
Αναχώρηση	από	Αθήνα	07.30	μέσω	της	γέφυρας	Ρίου.	Στάση	στο	Αντίρριο	για	επίσκεψη	στο	μουσείο	
δημιουργίας	της	γέφυρας	και	συνεχίζουμε	για	το	παραθαλάσσιο	Μενίδι	όπου	χρόνος	για	γεύμα.	Έπειτα	
επίσκεψη	 στο	 Μουσείο	 Π.Βρέλλη	 (έξοδα	 ατομικά)	 με	 τα	 καταπληκτικά	 κέρινα	 ομοιώματα.	 Άφιξη	 και	
εγκατάσταση	στο	εκπληκτικό	ΑΘΗΝΑ 4*	στην	Ελάτη	Ζαγορίου.	Δείπνο	με	τοπικά	προϊόντα.
2η μέρα: Κήποι - Στάνη Σαρακατσαναίων - Τσεπέλοβο -  Καπέσοβο
Πρόγευμα	 με	 αγνά	 τοπικά	 προϊόντα	 και	 ξεκινάμε	 για	 τα	 πολυφωτογραφημένα	 γεφύρια	 του	 Κόκορη	
και	 του	 Καλογήρου,	 τους	 Κήπους	 με	 τα	 περίφημα	 αρχοντικά.	 Αργότερα	 περίπατος	 στο	 κεφαλοχώρι	
Τσεπέλοβο	 και	 συνεχίζουμε	 για	 το	 υπαίθριο	 μουσείο	 “Σαρακατσάνικη	 Στάνη”	 λίγο	 μετά	 το	 Σκαμνέλι.	
Θα	 εντυπωσιαστούμε	 από	 τον	 χώρο	 και	 τα	 χαρακτηριστικά	 καλύβια-σπιτάκια	 που	 αναπαριστούν	 με	
μοναδικό	τρόπο	τον	παλαιό	τρόπο	ζωής	τους.	Χρόνος	για	γεύμα	στο	Τσεπέλοβο	 (έξοδα	ατομικά)	και	
επιστρέφοντας	στάση	για	καφέ	στο	πανέμορφο	Καπέσοβο	.	Το	βράδυ	δείπνο.
3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα	και	περίπατος	στο	Μονοδένδρι	για	να	δούμε	από	ψηλά	το	φαράγγι	του	Βίκου,	το	βαθύτερο	
του	 κόσμου	 (Guiness	 1997)	 από	 την	 εκκλησία	 της	 Αγ.	 Παρασκευής.	 Θα	 δούμε	 πολλά	 παραδοσιακά	
ηπειρώτικα	 αρχοντικά	 και	 το	 βιωματικό	 σχολείο.	 Στην	 περιοχή	 θα	 δούμε	 επίσης	 το	 Πέτρινο	 Δάσος.	
Κατευθυνόμαστε	 για	 την	 πόλη	 των	 Ιωαννίνων	 για	 να	 περιηγηθούμε	 στο	 βυζαντινό	 κάστρο	 και	 το	
εκπληκτικό	 (2016)	 Μουσείο	 Αργυροτεχνίας	 (έξοδα	 ατομικά).	 Για	 όσους	 επιθυμούν,	 πέρασμα	 με	 τα	
βαρκάκια	(έξοδα	ατομικά)	στο	νησάκι	της	λίμνης	με	τον	γραφικό	οικισμό	και	το	σπίτι-μουσείο	του	Αλή	
Πασά.	Χρόνος	για	γεύμα	και	επόμενος	σταθμός,	θα	είναι	οι	Λυγγιάδες	με	την	πανοραμική	θέα	και	το	
μνημείο	του	ολοκαυτώματος	του	1943.	Επιστροφή	και	δείπνο.
4η μέρα: Καλπάκι - Πηγές Βελλά - Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
Πρόγευμα	και		συνεχίζουμε	για	το	πολεμικό	μουσείο	του	Καλπακίου	με	μοναδικά	εκθέματα	από	τη	βαριά	
ιστορία	της	περιοχής	στο	ΟΧΙ	του	1940	και	μετά	για	τις	ειδυλλιακές	πηγές	Βελλά,	φανταστικό	σημείο	
για	 να	 απολαύσουμε	 ήρεμα	 έναν	 ωραίο	 καφέ.	 Επόμενος	 σταθμός	 μας	 η	 Μονή	 Μολυβδοσκέπαστης,	
ο	ακοίμητος	φρουρός	 της	Ορθοδοξίας	δίπλα	στα	Ελληνοαλβανικά	σύνορα.	Χρόνος	για	περίπατο	και	
γεύμα	στην	αμφιθεατρική	Κόνιτσα	που	σφύζει	από	ζωή	και	ομορφιά	δίπλα	στον	Αώο	ποταμό.	Μέσω	
καταπληκτικής	διαδρομής	κατευθυνόμαστε	για	απογευματινό	καφέ	στο	Μεγάλο	Πάπιγκο	τα	πιο	γραφικό	
ίσως	από	όλα	τα	Ζαγοροχώρια!	Επιστροφή	και	δείπνο.
5η μέρα: Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα	 και	 αναχωρούμε	 μέσω	 εξαιρετικής	 διαδρομής	 για	 το	 πανέμορφο	 τοπίο	 της	 τεχνητή	 λίμνης	
των	πηγών	 του	Αώου.	Επίσκεψη	στο	γειτονικό	Μέτσοβο	για	προσκύνημα	στην	Αγία	Παρασκευή	και	
γνωριμία	με	 το	Λαογραφικό	Τοσίτσα	 (έξοδα	ατομικά).	Μέσω	Καλαμπάκας	επιστρέφουμε	στην	Αθήνα	
με	ενδιάμεσες	στάσεις.
4ήμερο συνοπτικό πρόγραμμα
1η ημέρα	Αθήνα	-	Ριο	-	Μουσείο	Βρέλλη	-	Γιάννενα
2η ημέρα	Μονοδένδρι	-	Χαράδρα	Βίκου	-	Κήποι	-	Στάνη	Σαρακατσαναίων	-	Τσεπέλοβο
3η ημέρα	Καλπάκι	-	Πηγές	Βελλά	-	Μολυβδοσκέπαστη	-	Πάπιγκο
4η ημέρα	Λυγγιάδες	-	Γιάννενα	-	Μέτσοβο	-	Αθήνα

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

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

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

στα πέτρινα στολίδια των 

ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

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

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

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

ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ - ΣΥΡΡΑΚΟ
Ι.Μ.ΚΗΠΙΝΑΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ

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

ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν 
με ημιδιατροφή

4 μέρες
12 - 15/11 & 17 - 20/12

Δίκλινο 254

Δίκλινο Σουϊτα 295

3ο άτομο 198

Μονόκλινο 318

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

5  μέρες
12 - 16/11 & 03 - 07/12

Δίκλινο 280

3ο άτομο 243

Μονόκλινο 336

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ
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