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ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ

 ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ, ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
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Οργανωμένες Εκδρομές 
με ΠΟΥΛΜΑΝ

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις εκδρομές 
με ΠΟΥΛΜΑΝ για τις γιορτές των 

Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και 
των Θεοφανείων

Εκδρομές 
με Ι.Χ.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τις εκδρομές 
με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων 
της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων
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24 ώρες την ημέρα!

7 ημέρες την εβδομάδα!

365 ημέρες το χρόνο!

Κάθε δυνατότητα, στη Manessis Travel είναι επιλογή.
33 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί!  Και συνεχίζουμε!

www.manessistravel.gr

ONLINE BOOKING
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Ταξιδεύουμε
στη γιορτινή

Ελλάδα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

Θεοφάνεια

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Οδοιπορικό στις αλησμόνητες πατρίδες
της Ανατολικής Θράκης

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:00 για την Ξάνθη, με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο Z PALACE 5* 
και τακτοποίηση. Το βράδυ ακολουθεί δείπνο.
2η μέρα: Ξάνθη - Καστανιές - Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Συνεχίζουμε για τον βόρειο Έβρο. Ταξιδεύοντας παράλληλα με το 
ποτάμι θα διασχίσουμε όλο το ανατολικό μέρος του νόμου, περνώντας από το Σουφλί, από το 
μουσείο Μετάξης,  το Διδυμότειχο, την Ορεστιάδα, καταλήγοντας στις Καστανιές. Απαραίτητος 
τελωνειακός έλεγχος, σύντομες αγορές στα DUTY FREE και κατευθυνόμαστε στην Αδριανούπολη. 
Διασχίζοντας σχεδόν όλο το κέντρο της πόλης, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα από τα κυριότερα 
αξιοθέατα και μνημεία. Άφιξη στο ξενοδοχείο MARGI HOTEL 5* και ελεύθερος χρόνος για 
πρώτες αγορές στο γειτονικό εμπορικό κέντρο Margi Outlet. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Κάραγατς - ιστορικό κέντρο Αδριανούπολης 
Πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για να γνωρίσουμε την επί ένα αιώνα πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Πρώτη επίσκεψη στο προάστιο Κάραγατς όπου θα θαυμάσουμε τον παλιό 
σιδηροδρομικό σταθμό του Όριεντ εξπρές. Επιβλητικό κτίριο του 18ου αιώνα που σήμερα στεγάζει 
υπηρεσίες του πανεπιστημίου της Αδριανούπολης. Πίσω από το κτίριο θα δούμε μια παλιά 
αμαξοστοιχία του θρυλικού τρένου. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το μουσείο Υγείας, το οποίο 
στεγάζεται σε ένα επιβλητικό κτήριο του 15ου αιώνα, δημιούργημα του σουλτάνου Βαγιαζίτ ΙΙ. 
Εδώ θα μάθουμε για τις θεραπείες και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν οι γιατροί εκείνη την εποχή. 
Ακολουθεί περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Αδριανούπολης. Μεγαλοπρεπή τεμένη, το Σελιμιγιέ 
τζαμί, το Εσκί τζαμί, το Ουτς Σερεφελί, η κλειστή αγορά, το Καραβάν σαράι και ο κεντρικός 
πεζόδρομος Saraclar μας περιμένουν να τα ανακαλύψουμε. Πλήθος καταστημάτων, εστιατορίων, 
καφέ και ζαχαροπλαστείων, είναι στη διάθεσή μας για να γευτούμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε τον τοπικό μεζέ Τζιγέρ ( τηγανιτό συκώτι), φημισμένο σε όλη την 
Τουρκία, καθώς και το γλυκό κιουνεφέ με παγωτό. Για το τέλος προτείνουμε ένα χαλαρωτικό 
χαμάμ στο παλαιότερο λουτρό της πόλης το SARAI HAMAMI. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
4η μέρα: Ραιδεστός 
Πλούσιο πρωινό και κατευθυνόμαστε για τη θάλασσα του Μαρμαρά και την ιστορική Ραιδεστό. 
Σημαντική πόλη και λιμάνι από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα. Περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο, θα δούμε το τέμενος Ρουστέμ πασά, το δικαστικό Μέγαρο, το αρχαιολογικό μουσείο 
καθώς και την παλιά ελληνική συνοικία. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην προκυμαία της 
πόλης με τα καφέ και τα εστιατόρια που προσφέρουν φρέσκο ψάρι και παραδοσιακά κεφτεδάκια. 
Επιστροφή στην Αδριανούπολη και το βράδυ δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα με ζωντανή 
μουσική. Διανυκτέρευση. 

5η μέρα: Καλλίπολη - Αλεξανδρούπολη 
Πρωινό και αποχαιρετάμε την Αδριανούπολη με κατεύθυνση νότια  προς Κεσσάνη και Δαρδανέλια. 
Εκεί στα φημισμένα στενά του Ελλησπόντου θα επισκεφθούμε την ιστορική Καλλίπολη όπου το 
1915 έγινε η μάχη μεταξύ Τούρκων και Ευρωπαίων. Η παλιά πόλη γύρω από το λιμάνι θυμίζει 
νησί με τις ψαρόβαρκες, τα δίχτυα των ψαράδων. Από εκεί ξεκινάει ο πεζόδρομος με μαγαζιά, 
εστιατόρια και ζαχαροπλαστεία. Φημισμένα τα μύδια και οι σαρδέλες της περιοχής. Ελεύθερος 
χρόνος για περίπατο και φαγητό. Αργά το μεσημέρι κατευθυνόμαστε στα σύνορα των Κήπων για 
τον απαραίτητο έλεγχο. Άφιξη στην Αλεξανδρούπολη και άφιξη στο ξενοδοχείο RAMADA PLAZA 
THRAKI 5* Lux το βράδυ δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Αφού απολαύσουμε 
τον καφέ μας, θα συνεχίσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 5ήμερης οδικής εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη  -  2η μέρα: Ξάνθη - Καστανιές - Αδριανούπολη 

3η μέρα: Κάραγατς - ιστορικό κέντρο Αδριανούπολης  -  4η μέρα: Καλλίπολη - Αλεξανδρούπολη
5η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Αθήνα

ΑΔΡΙΑΝΟΎΠΟΛΗ - ΚΑΡΑΓΑΤΣ - ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ - ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

Τιμή κατ΄ άτομο
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

5 μέρες
22 - 26/12,  5 - 9/1

6 μέρες
22 - 27/12,  4 - 9/1

Δίκλινο 355 402

3ο άτομο 305 345

Μονόκλινο 438 505

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Διαμονή 1 διαν/ση στην Ξάνθη στο Z PALACE 5*, 3 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές MARGI HOTEL 
5* (Lux) στην Αδριανούπολη (Edirne) και μία (1) διαν/ση στην Αλεξανδρούπολη στο RAMADA PLAZA 
THRAKI 5* Lux (για (το οδικό) •Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μενού καθημερινά (ημιδιατροφή) •Ένα 
δείπνο - γλέντι σε κέντρο με ζωντανή μουσική και χορό (στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας εφ όσων 
το επιτρέπουν οι συνθήκες) •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών 
•Αρχηγός /Συνοδός •Φ.Π.Α.
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Εορταστική Ξάνθη - Θρακικά Τέμπη
ΦΡΑΓΜΑ ΘΗΣΑΎΡΟΎ - ΠΟΜΑΚΟΧΏΡΙΑ - ΒΙΣΤΏΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΔΡΑΜΑ (ΟΝΕΙΡΟΎΠΟΛΗ) - ΚΑΒΑΛΑ

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη το 
βράδυ στο ξενοδοχείο Z PALACE 5* Lux, τακτοποίηση και δείπνο.

2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα!
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα αφιερωμένη στην παλαιά πόλη της Ξάνθης με τα γραφικά 
λιθόστρωτα σοκάκια, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα νεοκλασικά κτίρια και τα παραδοσιακά 
οικοδομήματα που έχτισαν τεχνίτες της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου και συνδυάζουν την 
τοπική με την οθωμανική αρχιτεκτονική. Κοντά στο ξενοδοχείο μας θα δούμε τις καπναποθήκες 
της πόλης και το περίφημο “Π” (οδός Καπνεργατών) που πήρε το όνομα του από το σχήμα που 
έχουν τα κτίρια του 1890. Μετά την κεντρική πλατεία όπου δεσπόζει το παλαιό ρολόι (του 1859). 
Στo πεζό μέρος της περιήγησης μας μεταξύ άλλων θα δούμε το Δημαρχείο, που κτίστηκε το 
1830 από τον Εβραίο καπνέμπορο Μωυσή, την Δημοτική Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό 
Μουσείο (εσωτερική επίσκεψη / έξοδα ατομικά) που στεγάζεται στα αρχοντικά των καπνεμπόρων 
Αθανασίου και Παντελή Kουγιουμτζόγλου, την πλατεία Μητρόπολης με τον μητροπολιτικό ναό 
(τρίκλιτη βασιλική) του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου (του 1839) και το τριώροφο καμπαναριό 
του (κτίστηκε το 1924), το Μητροπολιτικό Μέγαρο του 1897, το κτίριο του Α’ Δημοτικού Σχολείου 
κ.α. Θα προχωρήσουμε μέχρι την περιοχή του ποταμού Κόσυνθου, που οι ντόπιοι ονομάζουν 
“Παραλία” και συγκεντρώνει πολλά καφέ, εστιατόρια και μπαρ. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και 
βόλτα και αργότερα επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ, δείπνο!

3η μέρα: Μονή Καλαμιώτισσας - Πομακοχώρια - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος
Κομοτηνή - Ξάνθη
Πλούσιο πρόγευμα από γιορτινό μπουφέ και 09:30 αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνημα στην 
Ιερά Μονή της Παναγιάς της Καλαμιώτισσας, επιβλητικά χτισμένη σε ονειρικό τοπίο με μοναδική 
θέα πάνω από τον ποταμό Κόσυνθο. Συνεχίζουμε στις μοναδικές εικόνες των παραδοσιακών 
χωριών των Πομάκων Εχίνο και Σμίνθη και ακολουθεί μια μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της 
Βιστωνίδας για επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά 
σύντομη επίσκεψη στην Κομοτηνή. Η μέρα μας θα κλείσει ιδανικά με περίπατο στη μαγική 
ατμόσφαιρα που προσφέρει απλόχερα η ολοστόλιστη παλιά πόλη της Ξάνθης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και δείπνο.

4η μέρα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα Θησαυρού Δράμα (Ονειρούπολη)
Πρόγευμα μπουφέ και αναχωρούμε για τη μαγευτική διαδρομή που “κυλά” δίπλα στο Νέστο 

μέσα στα Θρακικά Τέμπη! Διερχόμεθα το Παρανέστι και από εκεί συνεχίζουμε για το φράγμα του 
Θησαυρού σε ένα τοπίο που θα σας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Αργότερα κατευθυνόμαστε 
για τη Δράμα. Επίσκεψη στο όμορφο πάρκο της πόλης με τις μικρές λιμνούλες, τις πηγές της 
Αγ.Βαρβάρας και την υπέροχη Ονειρούπολη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
δείπνο.

5η μέρα: Ξάνθη - Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας με τη χαρακτηριστική 
μακεδονίτικη αρχιτεκτονική. Εδώ δεσπόζουν το υδραγωγείο, το Δημαρχείο, τα καπνομάγαζα, τα 
κάστρα. Χρόνος για καφέ και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Ξάνθη μια πόλη μοναδική στον Ελλαδικό χώρο σε έκταση, με απαράμιλλη γραφικότητα και αρχιτεκτονική ποικιλία, ξανακτισμένη από το 1830.
Εκτός από τα αξιοθέατα της, αποτελεί και ιδανικό τόπο εξόρμησης για το μαγευτικό παραποτάμιο δάσος του Νέστου, τη λίμνη της Βιστωνίδας, το γραφικό ψαροχώρι του Πόρτο Λάγος κ.α.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή / εορταστικό δείπνο 24 & 31/12
(στη θέση της δικαιούμενης ημιδιατροφής).

Z PALACE 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

5 μέρες
23 - 27/12,  30/12 - 3/1,  5 - 9/1

Δίκλινο 332

3ο άτομο 288

3ο άτομο ως 12 ετών 155

4ο άτομο ως 12 ετών 260

Μονόκλινο 408

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή 
στο πολυτελέστατο Ζ PALACE 5* Lux στην Ξάνθη •Πρόγευμα και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) •Αρχηγός / Συνοδός •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •Φ.Π.Α.

Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο: € 14 τη βραδιά.
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Μαγικά Γιάννενα και Ζαγοροχώρια

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30. Μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, Αμφιλοχίας και Άρτας, φτάνουμε στα 
Γιάννενα και επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα ομοιώματα. 
Εγκατάσταση στα πολυτελέστατα ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe ή DU LAC 5* Deluxe που μας υποδέχονται με 
ζεστασιά πάντα γιορτινά στολισμένα. Ακολουθεί πλούσιο δείπνο.
2η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Σπήλαιο Περάματος - Νησί
Πλούσιο πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη στο Μουσείο Παπαγιάννη (έξοδα ατομικά) στο χωριό Ελληνικό 
με τα υπέροχα γλυπτά τόσο στην έκθεση, όσο και κατά τη διαδρομή προς αυτήν. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά) 1.100 μέτρων με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Είναι το πρώτο σπήλαιο 
στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε τουριστικά, και που παραμένει πρώτο στις εντυπώσεις, για το μέγεθος και την 
σπανιότητα του. Επόμενος προορισμός μας, η πόλη των Ιωαννίνων και η Λίμνη Παμβώτιδα. Από τον μώλο 
θα περάσουμε απέναντι στο νησάκι με βαρκάκια (έξοδα ατομικά). Περίπατος στον γραφικότατο οικισμό και 
επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά όπου θα δούμε τον οντά με τις τρύπες των πυροβόλων όπλων που 
σκότωσαν τον Αλή. Για όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουμε επίσκεψη στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια 
του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά ήταν το διοικητικό κέντρο όλης 
της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Στο χώρο του θα θαυμάσετε το Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή 
Πασά, το Τζαμί Ασλάν - σήμερα Εθνογραφικό μουσείο - τα μαγειρεία στη ακρόπολη του Ιτς Καλέ, το Βυζαντινό 
μουσείο αλλά και το νέο (2016) εκπληκτικό Μουσείο Αργυροτεχνίας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί 
Εορταστικό Δείπνο με ζωντανή μουσική!
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου 
Χρόνια πολλά! Χαμόγελα και ευχές συνοδεύουν το πρωινό μας. Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για τα 
πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και του Καλογήρου, τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου) με τα 
περίφημα αρχοντικά χτισμένα από τεχνίτες της πέτρας. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη 
(ιδιωτική συλλογή) δημιούργημα της αγάπης του για τον τόπο και τις παραδόσεις. Μπάγια στα σλάβικα σημαίνει 
“λουτρό” και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό περιβάλλον με τις οβίρες που δημιουργούν τα ποτάμια γύρω 
από το χωριό. Επόμενη στάση το γνωστό Μονοδένδρι. Από εκεί θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το 
βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Περπατήστε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό σχολείο και τα πανέμορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης 
αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η μέρα: Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό σκηνοθετικό μεγαλείο ιδανικό για τις 
εορταστικές μέρες, απλώνεται επιβλητικός μπροστά μας. Στο ξακουστό Καλπάκι θα επισκεφτούμε το πολεμικό 
μουσείο, θα ενημερωθούμε με προβολή σλάιντς για την βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και θα 
θαυμάσουμε τα μοναδικά εκθέματα. Η υπέροχη Μονή Μολυβδοσκέπαστης είναι η επόμενη στάση μας (καιρού 
επιτρέποντος) ακοίμητος φρουρός της Ορθοδοξίας, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Χτίστηκε το 670 μ.Χ., 
και σκεπάστηκε από μολυβένιες πλάκες. Συνεχίζουμε για την αμφιθεατρική Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωμένη 
στην πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει από ζωή και 
ομορφιά. Χρόνος για καφέ, φαγητό και περίπατο στα καλντερίμια της, στην πλακόστρωτη πλατεία της, τα 
αρχοντικά της και το πέτρινο γεφύρι της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Μέτσοβο (μέσω Εγνατίας Οδού) - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για το γραφικό Μέτσοβο μέσω εξαιρετικής διαδρομής της Εγνατίας Οδού, 
που κρατά ακόμα γερά την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον τεράστιο 

πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και από εκεί στην 
Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και 
τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας, Δομοκού.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η ημέρα
Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής Θεοφανείων 6-9 Ιανουαρίου:
1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Ιωάννινα - 2η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Βίκος 

3η μέρα: Ελληνικό - Σπήλαιο Περάματος - Νησί
4η μέρα: Αγιασμός Υδάτων λίμνης - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΟΎΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΚΟΝΙΤΣΑ
ΜΟΝΗ ΜΟΛΎΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΗΠΟΙ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στα πολυτελέστατα 
ΕPIRUS PALACE 5* Deluxe ή DU LAC 5* Deluxe •Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Στις 
24 & 31/12 Gala με ζωντανή μουσική στο ξενοδοχείο της επιλογής σας εφόσον το επιτρέπουν τα 
πρωτόκολλα (για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης) •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός. •Φ.Π.Α

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με ημιδιατροφή
και δώρο το εορταστικό Gala* 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική!

ΕPIRUS PALACE 
5* Deluxe

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ & ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
4 μέρες

23 - 26/12
30/12 - 2/1

5 μέρες 
23 - 27/12
30/12 - 3/1

4 μέρες
27 - 30 /12

6-9/1
Δίκλινο Premium Comfort 379 465 299
3ο άτομο έως 5 ετών 128 160 125
3ο άτομο 6 ως 11,99 ετών 205 249 190
Μονόκλινο Premium Comfort 570 700 425

Δώρο το Ρεβεγιόν για τους διαμένοντες στο Epirus Palace, παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 
24/12 και 31/12, με την Κωνσταντίνα και την ορχήστρα της με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε!

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδ/φή και εορταστικό Gala 24 & 31/12

DU LAC 5* Deluxe
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12 // 30/12 - 2/1
5 μέρες 

23 - 27/12 // 30/12 - 3/1
4 μέρες
6-9/1

Δίκλινο 409 525 359
3ο άτομο 275 340 285
3ο άτ. έως 5 ετών* 128 160 135
3ο άτ. 6 έως 12 ετών 230 290 240
Μονόκλινο 595 768 484

*Παιδί εως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. Για εξτρα κρεβάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12 ετών.
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Τα αυθεντικά Ζαγοροχώρια

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Μονοδένδρι
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 παραδοσιακά χτισμένο 
Αρχοντικό Ζαρκάδα στο Μονοδένδρι. Δείπνο με τοπικά προϊόντα.

2η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Κήποι - Στάνη Σαρακατσαναίων
Τσεπέλοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα 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. Συνεχίζουμε 
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) . Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Καλπάκι - νεροτριβές και νερόμυλος Ντέλα - Μολυβδοσκέπαστη
Πάπιγκο
Πρόγευμα και  συνεχίζουμε για το πολεμικό μουσείο του Καλπακίου με μοναδικά 
εκθέματα από τη βαριά ιστορία της περιοχής στο ΟΧΙ του 1940, στη συνέχεια στάση 
για καφέ στις νεροτριβές και τον νερόμυλο Ντέλα . 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.

4η μέρα: Λυγγιάδες - Γιάννενα - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το μνημείο 
του ολοκαυτώματος του 1943. Έπειτα 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. Ακολουθεί επίσκεψη στο γειτονικό Μέτσοβο για προσκύνημα στην 
Αγία Παρασκευή και γνωριμία με το Λαογραφικό Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Μέσω 
Καλαμπάκας επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή  / εορταστικό δείπνο 24 & 31/12

Αρχοντικό Ζαρκάδα 3*
4 μέρες

24 - 27/12 &  27 - 30/12 // 30/12 - 2/1 /& 6 - 9/1

Δίκλινο 304

3ο άτομο 296

Μονόκλινο 395

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν 40 θέσεων •Διαμονή 
στο ξενοδοχείο Αρχοντικό Ζαρκάδα 3* στο Μονοδένδρι Ζαγορίου •Πρωινό και δείπνο με 
τοπικά προϊόντα καθημερινά (ημιδιατροφή) •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς έως 75 ετών •Αρχηγός / Συνοδός •Φ.Π.Α.
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Θησαυροί της Αιτωλικής Γης

1η μέρα : Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό - Αγρίνιο
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00. Mέσω της γέφυρας του Ρίο , Το μεσημέρι άφιξη στην ιστορική 
πόλη του Μεσολογγίου. Θα ξεναγηθούμε στην Δημοτική Πινακοθήκη και στον Κήπο των 
Ηρώων. Συνεχίζουμε προς την παραλία της Τουρλίδας και στην διαδρομή θα θαυμάσουμε 
την λιμνοθάλασσα και τις παραδοσιακές βάρκες των ψαράδων και θα γνωρίσουμε τα 
διβάρια (φραγμοί από δικτυωτό πλέγμα για των έλεγχο των ψαριών) & τις γραφικές 
πελάδες (παραδοσιακά ξύλινα σπίτια των ψαράδων που είναι κτισμένα μέσα στο νερό).
Στάση για γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Βγαίνοντας από την πόλη, έχουμε την ευκαιρία 
να δούμε τις Αλυκές Μεσολογγίου. Στην συνέχεια φθάνουμε στο Αιτωλικό, ένα γραφικό 
πυκνοκατοικημένο νησάκι, μέσα στη λιμνοθάλασσα, που συνδέεται με την ξηρά με δύο 
πέτρινες πολύτοξες γέφυρες που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Θα ξεναγηθούμε 
στο Μουσείο Βάσως Κατράκη. Αργότερα θα δοκιμάσουμε ένα από τα πιο νόστιμα εδέσματα 
που υπάρχουν, το αυγοτάραχο, με την επίσκεψή μας στην τοπική μονάδα παραγωγής 
αυγοτάραχου. Θα γνωρίσουμε την διαδικασία παραγωγής και μάθουμε τα πάντα γύρω 
από την ιστορία του. Κατά την διάρκεια της διαδρομής προς το Αγρίνιο θα θαυμάσουμε το 
φαράγγι της Kλεισούρας με τους σταλακτίτες και το εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας. Άφιξη 
και εγκατάσταση στο MARPESSA LUXURY HOTEL & Spa 4*. Ξεκούραση και δείπνο.

2η μέρα : Αγρίνιο - Λίμνη Τριχωνίδα - Θέρμο 
Ξεκινάμε την ημέρα μας με Ελληνικό πρωινό με χειροποίητα εδέσματα με πρώτες ύλες από 
την φάρμα του Marpessa, βιολογικής καλλιέργειας.Αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή 
στην λίμνη Τριχωνίδα, την μεγαλύτερη φυσική λίμνη στην Ελλάδα και το Θέρμο.
Δίπλα στην όμορφη λίμνη, και θα δοκιμάσουμε την εξαιρετική τοπική ποικιλία «Μαλαγουζία» 
και άλλες ποικιλίες βιολογικής καλλιέργειας. Στο Θέρμο, θα ξεναγηθούμε στο Νέο 
Aρχαιολογικό Μουσείο, όπου εκτίθενται ευρήματα μέχρι 2500 χρόνων και αποτελεί στολίδι 
του πολιτισμού όλης της περιοχής.Επίσκεψη στο χωρίο Πετροχώρι για να θαυμάσουμε την 
εκπληκτική πανοραμική θέα στην λίμνη Τριχωνίδα, αλλά και στις λίμνες Λυσιμαχία και 
Οζερό. Στάση σε ένα από τα γραφικά χωρία της Τριχωνίδας για φαγητό.
Επιστρέφοντας προς το Αγρίνιο, στην μέση του παραλίμνιου δρόμου που συνδέει το Θέρμο 
με το Αγρίνιο, κάνουμε στάση για να επισκεφθούμε το  μοναστήρι της Μυρτιάς, ένα πολύ 
σπουδαίο βυζαντινό μνημείο με ιστορία 1000 ετών. Στην συνέχεια κατευθυνόμαστε προς 
τα παράλια της λίμνης Τριχωνίδας, όπου κάνουμε στάση για καφέ στην θέση Δογρή, με την 
πανέμορφή θέα της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο.

3η Μέρα Αγρίνιο - Αρχ.Οινιάδες - Ναύπακτος- Αθήνα
Ελληνικό πρωινό με χειροποίητα εδέσματα με πρώτες ύλες από την φάρμα του Marpessa, 
βιολογικής καλλιέργειας. Ακολουθεί ξενάγηση στο Μουσείο τέχνης του γλύπτη Καπράλου, 
όπου θα έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε τα εκθέματα ενός από τους σημαντικότερους 
γλύπτες του 20ου αιώνα στην Ελλάδα με καταγωγή από το Παναιτώλιο Αιτωλοακαρνανίας. 
Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τις διατηρητέες καπναποθήκες Παπαστράτου και 
Παπαπέτρου. Τα κτίρια των καπναποθηκών είναι χώροι που έχουν ιστορική, αρχιτεκτονική 
και πολιτιστική αξία για την πόλη. .Αναχωρούμε από το Αγρίνιο και θα επισκεφθούμε το 
Αρχαίο Θέατρο των Οινιάδων προσφέρει εκπληκτική θέα προς την παλιά κοίτη του Αχελώου 
ποταμού και τις παράκτιες περιοχές. Συνεχίζουμε για την γραφική και επιβλητική πόλη της 
Ναυπάκτου όπου ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη και γεύμα (έξοδα ατομικά). 
Το απόγευμα μέσω Ρίου επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το μουσείο της φύσης και τα μυστικά της λιμνοθάλασσας.  Ελάτε να το ζήσουμε!

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

3 μέρες
6 - 8/1

Δίκλινο 209

3ο άτομο 198

3ο άτομο 4ως 12 ετών 178

Μονόκλινο 265

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 30 
θέσεων •Διαμονή στο πολυτελές MARPESSA LUXURY HOTEL & SPA 4* στο Αγρίνιο 
•Πρωινό με τοπικά προϊόντα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /Συνοδός 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.

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

Σημαντικό: η είσοδος των φιλοξενουμένων στους χώρους του ξενοδοχείου πραγματοποιείται με 
rapid test ή μοριακό ή πιστοποιητικό εμβολιασμού / νόσησης.
- Oi τιμές  δεν επιβαρύνονται με φόρο διαμονής city tax 0 €
- Η δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του spa (jacuzzi, hammam and gym) πραγματοποιείται 
 κατόπιν prive ραντεβού στα πλαίσια των μέτρων προστασίας κατά του covid19
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Αλπική Ευρυτανία πολυτελείας
ΚΕΦΑΛΟΒΡΎΣΟ - ΚΟΡΎΣΧΑΔΕΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ - ΜΟΎΣΕΙΟ ΒΟΎΝΟΎ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΎ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

1η ημέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το μαγευτικό Καρπενήσι. 
Πρώτα θα επισκεφτούμε, δέκα λεπτά έξω από το Καρπενήσι, ένα χωριό της Ευρυτανίας με 
φυσική και αναλλοίωτη ομορφιά, που μας δίνεται η αίσθηση ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. 
Έλατα και πλατάνια, παγωμένα νερά και μεγαλοπρεπή βουνά συνθέτουν το σκηνικό. Η 
ιστορία του χωριού παίρνει σάρκα και οστά μέσα από το Μουσείο στο χώρο του σχολείου. 
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Κεφαλόβρυσο με το μνημείο του Μάρκου 
Μπότσαρη με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Τέλος, εγκατάσταση στο ξενοδοχείο διαμονής μας 
και ξεκούραση. Το βράδυ τρίωρη βόλτα για όσους το επιθυμούν στο κέντρο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Χιονοδρομικό - Μουσείο Βουνού Καρπενησίου
Μουσείο ιστορίας Καρπενησίου 
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη μέρα με επίσκεψη στο χιονοδρομικό με το μεγάλο σαλέ 
για παιχνίδι με το χιόνι. Χρόνος να απολαύσουμε ένα ζεστό ρόφημα και επιστρέφουμε στο 
κέντρο της πόλης όπου θα επισκεφτούμε το πρώτο Μουσείο Βουνού της Ελλάδας. Το 
μουσείο, εξ ολοκλήρου δωρεά ορειβατών, χιονοδρόμων και αθλητών, είναι αφιερωμένο 
σε όλες τις δραστηριότητες του βουνού και στους λάτρεις των ορεινών προορισμών. Θα 
δούμε σημαντικά αντικείμενα όπως της πρώτης Ελληνικής Αποστολής που κατέκτησε την 
υψηλότερη κορυφή του κόσμου και αναφορές σε δράσεις και στον τρόπο διαβίωσης στο 
βουνό. Στη συνέχεια επίσκεψη σε ένα πρωτότυπο διαδραστικό μουσείο στο Καρπενήσι, το 
οποίο έχει αναλάβει τον ρόλο να παρουσιάσει την ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρυτανίας. 
Το Κέντρο Ιστορίας Πολιτισμού διαθέτει οπτικοακουστικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας 
καθιστώντας το έτσι έναν ζωντανό οργανισμό. Οι δύο αίθουσες εικονικής πραγματικότητας, 
θα μας χαρίσουν απλόχερα «ταξίδια στον χρόνο». Μπορούμε να «επισκεφτούμε» το Ναό 
της Επισκοπής που είναι βυθισμένος στη Λίμνη των Κρεμαστών, αλλά και την «Μάχη στο 
Κεφαλόβρυσο», την ιστορική μάχη που έχασε τη ζωή του ο Μάρκος Μπότσαρης. Ελεύθερος 
χρόνος στο κέντρο της πόλης για περίπατο, καφέ και φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση. Το βράδυ τρίωρη βόλτα για όσους το επιθυμούν στο κέντρο. 

3η ημέρα: Προυσός (Ι. Μ. Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό 
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία, χρώματα αλλά και αγνές γεύσεις μας 
περιμένει. Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι της 
Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και προσκύνημα. Αργότερα περίπατος στα γραφικά 
δρομάκια του Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ. Εδώ δεν πρέπει να 
παραλείψουμε να επισκεφθείτε το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο και να γευθούμε το 

διάσημο γαλακτομπούρεκο του “Αλέκου”! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το 
βράδυ τρίωρη βόλτα για όσους το επιθυμούν στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ιερά Μονή Αγάθωνος - Γοργοπόταμος - Αμφίκλεια - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για την Ι. Μ. Αγάθωνος, μία κιβωτό της φύσης με 
σημαντική θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Ξεχωρίζει το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας με τον βοτανικό κήπο και εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζουμε 
για γεύμα (έξοδα ατομικά) στο χωριό του Γοργοπόταμου κοντά στην ιστορική γέφυρα με 
τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την παραδοσιακή ρουμελιώτικη κουζίνα. Επόμενος 
σταθμός μας η Αμφίκλεια όπου θα επισκεφθούμε (έξοδα ατομικά) το εξαιρετικό “Μουσείο 
Άρτου”. Μέσω Χαιρώνειας, όπου θα δούμε το περίφημο Λιοντάρι (μνημείο των πεσόντων 
Θηβαίων Ιερολοχιτών), επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν

4 μέρες
27 - 30/12

Δίκλινο 185

3ο άτομο ενήλικας 135

3ο άτομο παιδί έως 12 85

4ο άτομο παιδί έως 12 115

Μονόκλινο Standard 265

Περιλαμβάνονται: •Τρεις διανυκτερεύσεις στο Avaris Hotel 5* με πρωινό καθημερινά σε 
μπουφέ •Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου •Μεταφορές - περιηγήσεις 
με πολυτελές λεωφορείο •Αρχηγός εκδρομής •Πρωτόκολλα Covid 19 •Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης •Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: •Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου •Επιβάρυνση 
ημιδιατροφής 12€ ημερησίως ο ενήλικας και 7€ τα παιδιά έως 12 ετών •Είσοδοι σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους •Ο φόρος διαμονής αξίας 4€ το δωμάτιο ημερησίως
•Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
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Λαμπερή Θεσσαλονίκη - Κερκίνη
ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΎΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ - ΠΡΏΤΗ ΣΕΡΡΏΝ - ΟΧΎΡΑ ΡΟΎΠΕΛ

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη 
Αναχώρηση στις 07:30 από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες 
του Ολύμπου. Χρόνος για γεύμα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την γεμάτη ευωδίες 
πλακόστρωτη πλατεία. Συνεχίζουμε για τη Θεσ/νίκη, και εγκατάσταση στο πολυτελές  ξενοδοχείο της 
επιλογής σας. Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις του! Δείπνο.
2η μέρα: Αμφίπολη - Πρώτη Σερρών - Σέρρες - Reveillon!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Μέσω ξεκούραστης διαδρομής στην Εγνατία Οδό θα επισκεφθούμε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμφίπολης (έξοδα ατομικά) και από απόσταση τον Τύμβο της Αμφίπολης 
(Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε. Αργότερα, διερχόμεθα από 
το παραδοσιακό χωριό Πρώτη, όπου χρόνος για καφέ και για όσους επιθυμούν επίσκεψη στο πατρικό 
σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ακολουθεί επίσκεψη στην όμορφη πόλη των Σερρών. Επιστροφή 
στη Θεσ/νίκη και ξεκούραση. Το βράδυ, δείπνο-ρεβεγιόν με πλούσια γιορτινά εδέσματα, μουσική, 
χορό, διασκέδαση!
3η μέρα: Λαμπερή Θεσσαλονίκη 
Χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο γιορτινό μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στους υπέροχα στολισμένους 
δρόμους της συμπρωτεύουσας και τα σημεία αναφοράς της. Λευκός Πύργος, Αγία Σοφία, Ροτόντα, 
Καμάρα, Άγιος Δημήτριος είναι μερικά από αυτά. Χρόνος ελεύθερος στο υπέροχο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης για να χαρούμε με τη γιορτινή ατμόσφαιρα στην Πλατεία Αριστοτέλους και την 
Τσιμισκή! Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Επίσκεψη στην ιστορική γραμμή οχυρών Μεταξά - Ιστίμπεη, 
ακολουθώντας τη διαδρομή προς Προμαχώνα - Ρούπελ. Ξενάγηση στο Στρατιωτικό Μουσείο με τα 
πολλά κειμήλια από την περιοχή και σε τμήμα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη λίμνη της Κερκίνης, 
έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. 
Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και χρόνος για γεύμα στην τοπική χαρακτηριστική ταβέρνα. Για 
όσους επιθυμούν, βαρκάδα κοντά στις όχθες (έξοδα ατομικά). Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Θεσσαλονίκη - Άνω πόλη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ολοκληρώνουμε τις εικόνες μας από τη “Νύμφη του Θερμαϊκού” με 
ανάβαση στην Άνω πόλη με τα φημισμένα κάστρα, την πανοραμική θέα και την Ιερά Μονή Βλατάδων. 
Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Το 4ημερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στην Αμφίπολη
Πρώτη - Σέρρες.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο πολυτελές 
MAKEDONIA PALACE 5* ή στο THE MET HOTEL 5* Lux ή στο Grand Hotel Palace  5* Lux •Μπουφέ 
πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), το MAKEDONIA PALACE είναι με πρωινό μόνο •Ρεβεγιόν στις 
24 & 31 Δεκ. στη θέση του δείπνου της ημέρας, εκτός από το MAKEDONIA PALACE  που υπάρχει δυνατότητα 
αλλά με επιβάρυνση •Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών 
•Αρχηγός / Συνοδός •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Grand Hotel 
Palace 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12
5 μέρες 

23 - 27/12
4 μέρες

30/12 - 2/1
5 μέρες 

30/12 - 3/1
Δίκλινο Classic 285 356 329 416
Δίκλινο Deluxe 308 388 382 488
3o άτομο 194 232 194 232
3ο άτομο έως 10 έτων 135 160 135 160
Μονόκλινο Classic 390 496 465 596
Μονόκλινο Deluxe 435 558 570 738

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με πρωινό

Makedonia
Palace 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12
5 μέρες 

23 - 27/12
4 μέρες

30/12 - 2/1
5 μέρες 

30/12 - 3/1
Δίκλινο θέα πόλη 380 480 410 505
3o άτομο 220 260 230 270
3ο άτομο έως 5 ετών 140 164 140 164
3ο άτομο 6 έως 12 ετών 200 250 200 230
Μονόκλινο θέα πόλη 610 780 670 840

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ

The MET hotel 5*
ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12

5 μέρες 
23 - 27/12

4 μέρες
30/12 - 2/1

5 μέρες 
30/12 - 3/1

Δίκλινο Superior 332 402 407 502
3ο άτομο* 228 278 242 305
3o άτομο ως 12 ετών 130 155 130 160
Μονόκλινο Superior 489 592 640 790

*Μεταφέρει τη διαμονή σε Deluxe ή Executive δωμάτιο.

Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα : 35 € ανά δωμάτιο διανυκτέρευση.
Επιβάρυνση Ρεβεγιόν 24/12: € 120 το άτομο.

Γενικές σημειώσεις: •Δεν περιλαμβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. •Η σειρά των 
τοπικών εκδρομών μπορεί να αλλάξει.
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Βέρμιο - Καϊμακτσαλάν - Λουτρά Πόζαρ
ΔΙΟΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΑΟΎΣΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΎΜΕΛΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΒΗΜΑ ΑΠ.ΠΑΎΛΟΎ

1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Βέροια
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 06:30 για το Δίον, έναν από τους πιο σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας. Επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο ανακαινισμένο του 
Μουσείο. Άφιξη στο αγαπημένο ξενοδοχείο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4* στην είσοδο της πόλης, 
που μας υποδέχεται με ζεστασιά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Ρεβεγιόν
Πλούσιο πρόγευμα. Αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας, χτισμένο εκεί ακριβώς που 
βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, δηλαδή κάτω από τον μεγάλο τύμβο. Έτσι ο επισκέπτης 
έχει τη μοναδική ευκαιρία να μπει μέσα στον τύμβο και να δει όχι μόνο τους βασιλικούς 
τάφους, αλλά και πολλά ευρήματα ανεκτίμητης αξίας και μοναδικής τέχνης. Εντυπωσιάζουν 
η διάσημη χρυσή λάρνακα του Φιλίππου με το άστρο της Βεργίνας και το στεφάνι μυρτιάς 
της Μήδας! Ανηφορίζουμε (καιρού επιτρέποντος) στις πλαγιές του Βερμίου για προσκύνημα 
στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά που κατά την παράδοση φιλοτέχνησε 
ο Ευαγγελιστής Λουκάς και φυλάσσεται στην ομώνυμη Μονή που χτίστηκε το 1951 από 
πρόσφυγες του Πόντου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο!

3η μέρα: Έδεσσα - (Καϊμακτσαλάν) Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
Πλούσιο πρόγευμα και επίσκεψη στην πόλη της Έδεσσας, όπου θα αντικρύσουμε εικόνες 
ασύγκριτης ομορφιάς και θα θαυμάσουμε τον μεγάλο Καταρράκτη “Κάρανο” με το νερό 
του να πέφτει από ύψος 70 μ. Θα συνεχίσουμε για τους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν στον 
παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου στο νομό Πέλλας, το 
πιο κοσμικό ορεινό χωριό και top χειμερινό θέρετρο της Μακεδονίας. Ο μέχρι πρόσφατα 
εγκαταλελειμμένος Παλιός Αγ.Αθανάσιος έχει μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για τους 
φίλους του σκι και όχι μόνο, με έντονο παραδοσιακό χρώμα, όμορφους ξενώνες, στιλάτα 
μπαράκια, ταβέρνες που απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές βίλλες κ.α. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ) - Αγ. Νικόλαος - Νάουσα
Πλούσιο πρόγευμα. Αναχώρηση για τα Λουτρά Πόζαρ (Αριδαίας). Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία, 
να δοκιμάσουμε (για όσους επιθυμούν) τις ευεργετικές τους ιδιότητες στην εξωτερική πισίνα, 
καθώς και να απολαύσουμε τον καφέ μας σε μία υπέροχη τοποθεσία, δίπλα στις πηγές. 
Κατόπιν, θα έχουμε χρόνο για γεύμα στο υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου Νάουσας και 
για καφέ στην πόλη της Νάουσας. Επιστροφή για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.

5η μέρα: Βέροια (παλιές συνοικίες, Χριστιανικά και Οθωμανικά μνημεία) - Βήμα 
Απ. Παύλου - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και πεζή ξενάγηση της “άγνωστης” Βέροιας. Με συνοδεία ξεναγού (έξοδα 
ατομικά) θα ξεκινήσουμε την πεζή περιπλάνησή μας από το Βήμα του Αποστόλου Παύλου, 
το σημείο στο οποίο δύο φορές κήρυξε, το 54 μ.Χ., τη νέα χριστιανική πίστη o Απόστολος 
των Εθνών. Θα προχωρήσουμε προς τα Δίδυμα Λουτρά (Χαμάμ) και την Εβραϊκή συνοικία 
Μπαρμπούτα με τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα επιβλητικά αρχοντικά, θα περάσουμε από 
την Παλιά Μητρόπολη (11ος αι.). Βλέποντας την ελληνιστική συνοικία “Κυριώτισσα” με 
τις παλιές πέτρινες κατοικίες, κτισμένες η μια πλάι στην άλλη, που μαρτυρούν μια σπάνια 
αρχιτεκτονική ομορφιά, θα βρεθούμε στην Εκκλησία του Χριστού (14 αι.) το γνωστότερο 
βυζαντινό μνημείο της πόλης. Χρόνος για περίπατο και σουβενίρ (μην παραλείψετε το 
περίφημο ρεβανί) και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα της 4ης 
ημέρας. • Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή 
στο ΑΙΓΕΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ HOTEL 4* στη Βέροια •Πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με πούλμαν 
έως 75 ετών •Αρχηγός - Συνοδός •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

ΑΙΓΕΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12 // 30/12 - 2/1
5 μέρες 

23 - 27/12 // 30/12 - 3/1
4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 285 352 264

3ο άτομο 232 278 205

4ο άτομο 215 262 180

3ο άτ. έως 10 ετών 130 155 130

4ο άτ. έως 10 ετών 180 217 180

Μονόκλινο 355 444 319
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Καβάλα - Δράμα - Ονειρούπολη

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Αναχωρούμε από Αθήνα στις 6:30 και μέσω του κεντρικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, γνωρίζοντας 
και ένα μεγάλο κομμάτι της Εγνατίας οδού και με ενδιάμεσες στάσεις, φτάνουμε στην όμορφη και 
γιορτινή Καβάλα. Άφιξη και εγκατάσταση στο πρόσφατα ανακαινισμένο AIROTEL GALAXY 4*, στο 
κέντρο της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Περιήγηση στην πόλη της Καβάλας - Νέα Καρβάλη - Ακόντισμα
Πρωινό σε μπουφέ και αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στη γνωριμία μας με την φιλόξενη πόλη της 
Καβάλας, στην πόλη που έχει έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς λιμένες της χώρας, αφού 
εδώ λειτουργεί μια από τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες και εγχώριας αλλά και μεσογειακής διακίνησης 
ψαριών. Μια πόλη που στο απώτερο της παρελθόν (7ος αιώνας π.Χ.) είχε το όνομα Νεάπολις, 
αργότερα Χριστούπολις μέχρι το 1470 μ.Χ. και μετά από κει σαν Καβάλα. Οι αναφορές για την ιστορία 
της πόλης φτάνουν μέχρι τον Όμηρο και από κει και μετά μέχρι που γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα 
που δέχεται τον Χριστιανισμό έπειτα από επιλογή του Αποστόλου Παύλου. Η ματιά μας θα χαθεί 
σε πανέμορφα καλντερίμια και θαυμάσια αρχοντικά. Θα δούμε το περίφημο Ιμαρέτ (πτωχοκομείο), 
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Μεχμέτ Αλή Πασάς (Βαλής της Αιγύπτου) και χρονολογείται από 
τα τέλη του 18ου αιώνα και σήμερα είναι ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα δούμε τις Καμάρες, οι οποίες 
οριοθετούν οπτικά το παλιό υδραγωγείο της πόλης. Επίσης, θα δούμε το περίφημο Μουσείο Καπνού, 
που υπάρχει μόνο εκεί γιατί υπήρξε πολύ σημαντική παραγωγός πόλη η Καβάλα, καπνού μέχρι 
το πρόσφατο παρελθόν. Κατόπιν, θα πάρουμε το δρόμο για τη Νέα Καρβάλη, γνωστή σε όλη την 
Ελλάδα για τα γλυκά της (κουραμπιέδες), μια πόλη που έφτιαξαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες. Εκεί 
θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο Νέας Καρβάλης που βρίθει από προσφυγικά κειμήλια από 
τους Έλληνες πρόσφυγες της Καππαδοκίας. Αργότερα, θα επισκεφθούμε τον πολυχώρο πολιτισμού 
- έκπληξη στο Ακόντισμα, λίγο πιο έξω από τη Νέα Καρβάλη, όπου θα θαυμάσουμε μία εκδοχή, που 
την καλύπτει επάξια σύγχρονης πολιτισμικής παρουσίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για το δείπνο.
3η μέρα: Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων - Αγία Λυδία - Δράμα (Ονειρούπολη)
Πρωινό και ξεκινάμε τη μέρα μας με ξενάγηση σε έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς 
χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που είχε σαν αρχικό όνομα τη λέξη Κρηνίδες. . Η περιοχή των 
Φιλίππων κατοικείται από τη νεολιθική εποχή αδιάλειπτα, όπου έχουμε τους πρώτους άποικους 
όπου ήρθαν από τη Θάσο και έφτιαξαν τις Κρηνίδες. Ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε εκεί την πρώτη 
Χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος. Βαφτίζει την Αγία Λυδία ως πρώτη Χριστιανή, η οποία 
μετά παίρνει την σκυτάλη ώστε να συνεχίσει το έργο της διάδοσης του Χριστιανισμού. Αργότερα, θα 
επισκεφθούμε τη Δράμα, μια πόλη απλή αλλά όμορφη που θα μας αποκαλύψει τις ομορφιές μέσα από 
τα δρώμενα στην Ονειρούπολή της (που διαδραματίζεται κάθε χρόνο την περίοδο των εορτών) και θα 
νιώσουμε και εμείς παιδιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το δείπνο.
4η μέρα: Οχυρό Λίσσε - Σπήλαιο Αγγίτη Ποταμού - Παγγαίο - Μονή Εικοσιφοίνισσας 
Μετά το πλούσιο πρωινό μας, ξεκινάμε για την εξόρμησή μας σε σπουδαία μέρη της Ανατολικής 
Μακεδονίας. Πρώτα, θα επισκεφθούμε το πολύ σημαντικό οχυρό Λίσσε, ένα από τα οχυρά της γραμμής 
Μεταξά, που βρίσκεται στην περιοχή του Νευροκοπίου. Θα φουντώσουμε από υπερηφάνεια για το 

έργο που προσέφεραν οι ακρίτες μας με αυτοθυσία τα χρόνια του πολέμου του 1940. Συνεχίζοντας, 
για το σπήλαιο των πηγών του ποταμού Αγγίτη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μοναδικά 
εντυπωσιακό σπήλαιο από κοντά και που μας δίνει την πρωτιά για το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο 
του κόσμου. Κατόπιν, θα πάμε στο Παγγαίο όρος (εκεί όπου οι αρχαίοι έκαναν εξόρυξη χρυσού) και 
σε ύψος άνω των 750 μέτρων και μέσα από μια θεσπέσια διαδρομή, το μοναστήρι της Παναγίας 
της Εικοσιφοίνισσας. Αυτό το μοναστήρι είχε πάρα πολλά βυζαντινά κειμήλια φυλαγμένα, από όπου 
εκλάπησαν από επιδρομικές - ληστρικές επιχειρήσεις των Βορείων. Θα προσκυνήσουμε την εικόνα 
της Παναγίας, θα έχουμε λίγο χρόνο ελεύθερο γνωριμίας με το φρουριακού τύπου μοναστήρι και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
5η μέρα: Καβάλα - Αμφίπολη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρωινό και ξεκινάει το ταξίδι μας για την επιστροφή. Όμως, πριν έχουμε να κάνουμε 
ένα ταξίδι στα ένδοξα, ιστορικά χρόνια και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αμφίπολη. 
Μια πόλη που τα τελευταία χρόνια μας έχει εξάψει την φαντασία με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Θα 
επισκεφθούμε το μικρό, αρχαιολογικό μουσείο της Αμφίπολης και θα δούμε από μακριά τον περίφημο 
λόφο Καστά. Κατόπιν στάση για ένα καφεδάκι και ξεκινάμε την κάθοδό μας προς την Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα-Καβάλα - 2η μέρα: Περιήγηση στην πόλη της Καβάλας - Νέα Καρβάλη - Ακόντισμα 

3η μέρα: Αρχαιολογικός Χώρος Φιλίππων - Αγία Λυδία - Δράμα (Ονειρούπολη)
4η μέρα: Καβάλα - Αμφίπολη - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Εκδρομή στη γαλάζια πολιτεία της Μακεδονίας. Η Καβάλα, που είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις του Βορρά μας, από τις αρχαιότερες πόλεις που έχουν 
λιμάνι και με πολλές σελίδες ιστορίας στο ενεργητικό της, έχει πολλά να δείξει στον επισκέπτη της. Εντυπωσιαζόμαστε από τη γραφικότητα, από τα αιώνια 

μνημεία, από τις γειτονιές, από τα κτήρια της παλιάς πόλης, από τα ιστορικά της μνημεία που αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια μας.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο 
πρόσφατα ανακαινισμένο AIROTEL GALAXY 4* •Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) με ιδιαίτερη φροντίδα για τους ταξιδιώτες του MANESSIS TRAVEL, η οποία 
συμπεριλαμβάνει το Εορταστικό δείπνο στο Roof Garden και 1 μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα 
•Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας •Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν ως 75 ετών •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

AIROTEL
GALAXY 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12
5 μέρες 

23 - 27/12
4 μέρες

30/12 - 2/1
5 μέρες 

30/12 - 3/1
Δίκλινο θέα πόλη 280 345 312 385
Δίκλινο θέα θάλασσα 297 367 329 407
3ο άτομο 245 299 255 312
Μονόκλινο θέα πόλη 330 411 385 481
Μονόκλινο θέα θάλασσα 368 459 422 529
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Χιονογιορτές στον Όλυμπο
1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Πιερία
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 07:30 για Πιερία με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στο 
ανακαινισμένο Μουσείο του Δίον (έξοδα ατομικά), όπου θα παρακολουθήσουμε ολιγόλεπτη 
ταινία για έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας. Αργότερα, 
εγκατάσταση στο εντυπωσιακό και πολυτελές MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* 
Lux. Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Ρεβεγιόν
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το εντυπωσιακό Μουσείο της Βεργίνας, χτισμένο εκεί 
ακριβώς που βρίσκονται οι βασιλικοί τάφοι, κάτω από τον μεγάλο τύμβο (έξοδα ατομικά). Θα 
θαυμάσουμε πλήθος από ευρήματα ανεκτίμητης αξίας και μοναδικής τέχνης με προεξέχουσα 
την χρυσή λάρνακα του Φιλίππου με το άστρο της Βεργίνας και το στεφάνι μυρτιάς της 
Μήδας. Ανηφορίζουμε (καιρού επιτρέποντος) στις πλαγιές του Βερμίου για προσκύνημα 
στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Σουμελά που κατά την παράδοση φιλοτέχνησε ο 
Ευαγγελιστής Λουκάς και φυλάσσεται στην ομώνυμη Μονή που χτίστηκε το 1951 από 
πρόσφυγες του Πόντου. Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Χιονογιορτές! Τρία-Πέντε Πηγάδια - Νάουσα Έδεσσα & Βήμα Απ.Παύλου
Χρόνια Πολλά!!! Πρόγευμα και η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη το “Βήμα” του Αποστόλου 
Παύλου στη Βέροια. Εδώ, ο Απόστολος των Εθνών το 54 μ.Χ. κήρυξε 2 φορές τη νέα χριστιανική 
πίστη. Συνεχίζουμε για το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο (εφόσον είναι σε λειτουργία) με 
την άρτια υποδομή “3-5 Πηγάδια” σε μια τοποθεσία απίστευτου φυσικού κάλλους. Τα πυκνά 
δάση που το περιβάλουν δημιουργούν εικόνες μοναδικής αισθητικής, ενώ το χιονισμένο 
τοπίο υπόσχεται στους λάτρεις του χιονιού και του σκι αξέχαστες ώρες διασκέδασης. Στην 
κορυφή του βουνού, η οποία έχει ονομαστεί “το μπαλκόνι της Μακεδονίας”, καθώς η θέα είναι 
συγκλονιστική, λειτουργεί chalet - καφετέρια. Αργότερα διερχόμενοι την πανέμορφη πόλη της 
Νάουσας που η φύση προίκισε τόσο πλουσιοπάροχα, θα κατευθυνθούμε στις θαυμάσιες εξοχές 
της. Χρόνος για γεύμα στο ‘Αλσος του Αγίου Νικολάου που κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια 
κρύβει τις πηγές του ποταμού της Αραπίτσας. Θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ 
στην Έδεσσα και θα φωτογραφηθούμε στον μεγάλο Καταρράκτη “Κάρανο”. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και φυσιολατρική εκδρομή στους πρόποδες του Ολύμπου. Επίσκεψη 
στη Νέα Μονή του Αγ.Διονυσίου με κατάνυξη και καιρού επιτρέποντος θα συνεχίσουμε μέχρι το 
πρώτο καταφύγιο (θέση Πριόνια). Νωρίς το μεσημέρι μας βρίσκει στο γραφικό Λιτόχωρο. Χρόνος 
για περίπατο και γεύμα γύρω από τη γεμάτη ευωδιές και γιορτινά στολισμένη πλακόστρωτη 
πλατεία. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. •Διαμονή 
στο εντυπωσιακό και πολυτελές MEDITERRANEAN VILLAGE HOTEL & SPA 5* Lux 
(Παραλία Πιερίας) •Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •Αρχηγός - Συνοδός 
•Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ

MEDITERRANEAN 
VILLAGE 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12

4 μέρες 
30/12 - 2/1

4 μέρες
30/12 - 2/1

Κράτηση
έως 15/12

Κράτηση
από 16/12

Δίκλινο 290 346 368

Δίκλινο Family 305 357 380

3o άτομο 255 292 299

3ο  άτομο έως 12,99 ετών 125 125 125

4 άτομο έως 12,99 ετών* 214 245 250

Μονόκλινο 365 425 455

*4ο άτομο χωράει μόνο σε Family δωμάτιο 1 χώρου.
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Ημέρες γιορτής στα Τζουμέρκα
και τη γαλήνια Θεσπρωτία!

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:30 για την Άρτα για επίσκεψη στο φημισμένο της γεφύρι 
και από εκεί για την νησιωτική Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο γιορτινά στολισμένο 
MARGARONA ROYAL 3* superior στην Πρέβεζα. Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Τζουμέρκα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας
Χρόνια Πολλά! Πρόγευμα και διαμέσου ορεινής διαδρομής (καιρού επιτρέποντος) που 
νομίζει κανείς ότι βλέπει ζωγραφικό πίνακα, μέσω Πλάκας, φθάνουμε στα γραφικά 
Άγναντα. Κατόπιν, επίσκεψη στο εκπληκτικό Σπήλαιο της Ανεμότρυπας (έξοδα ατομικά), 
με τα τρία επίπεδα και τον ποταμό που φαίνεται στο τέλος του τουριστικού του 
μονοπατιού, λίγο πριν δημιουργήσει τον δίμετρο καταρράκτη, δέκα μέτρα χαμηλότερα 
από το μονοπάτι! Σε πολύ μικρή απόσταση, βρίσκονται τα ξακουστά Πράμαντα, η καρδιά 
της περιοχής, με γνήσια Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια 
περίπατος στους γειτονικούς Μελισσουργούς. Το βράδυ εορταστικό δείπνο !

3η μέρα: Ι.Μονή Γηρομερίου - Σαγιάδα - Νέα Σελεύκεια
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου Γηρομερίου (13ος αιώνας), που από αιώνες στέκει σκαρφαλωμένη σαν 
αετοφωλιά στα Ηπειρώτικα βουνά, δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αποτελεί 
θεματοφύλακα της παράδοσης, της θρησκείας και του ελληνισμού, αλλά και ένα από τα 
σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της περιοχής. Θα δούμε σπάνιες αγιογραφίες από την 
εποχή του Δεσποτάτου της Ηπείρου και θα συνεχίσουμε για το γραφικό ψαροχώρι της 
Σαγιάδας όπου χρόνος για γαλήνιο περίπατο και καφέ. Αργότερα, χρόνος για γεύμα σε 
εκλεκτή ταβέρνα στη Νέα Σελεύκεια. Εδώ θα φάτε τα καλύτερα μαγειρευτά γάστρας που 
έχετε δοκιμάσει ποτέ και θα γευτείτε “σπιτικό” τσίπουρο από τα καζάνια του κυρ Πέτρου! 
Επιστροφή και το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Μεσολόγγι - Αθήνα
Πρόγευμα. Η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη στο εκπληκτικό μουσείο της ρωμαϊκής 
Νικόπολης (έξοδα ατομικά) με τη μακραίωνη ιστορία, που ιδρύθηκε από τον Οκταβιανό 
Αύγουστο το 31 π.Χ,  συνεχίζουμε για το ιστορικό Μεσολόγγι και τον συναισθηματικά 
φορτισμένο “κήπο των Ηρώων”. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με 
ενδιάμεσες στάσεις.

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

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
και εορταστικό δείπνο 24 & 31/12

MARGARONA
ROYAL 3* SUP

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ  &  ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12 // 30/12 - 2/1

Δίκλινο 260

3ο άτομο 205

3ο άτομο έως 10 ετών 140

Μονόκλινο 344

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Καστοριά, στα Αρχοντικά των Γουναράδων
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΎΜΦΑΙΟ - ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - (ΝΕΟ) ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΤΟΛΤΣΟ

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 για την πανέμορφη πόλη της Καστοριάς, μέσω Καλαμπάκας. 
Άφιξη στην Καστοριά. Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής, γλυκές μυρωδιές από 
τα πετρόκτιστα αρχοντικά, ηχηρά χαμόγελα ντόπιων που προετοιμάζουν την μεγάλη γιορτή. 
Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* 
Deluxe στην Καστοριά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Νέο Ενυδρείο - Νέο Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου” - Λαογραφικό 
Μουσείο - Πόλη (Ντολτσό)
Πλούσιο πρωινό πρόγευμα και αναχωρούμε για τα δύο νέα καμάρια της πόλης, που πρόσφατα 
άνοιξαν για το κοινό, το υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων 
σε ένα διώροφο κτίριο 450 τετραγωνικών μέτρων που υπόσχεται να χαρίσει μοναδικές στιγμές 
στους φυσιολάτρες και το εγκαινίασε ο ίδιο ο οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομάιος καθώς 
και το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου” με τον μύθο που το συνοδεύει. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε το εκπληκτικής ιστορικής και πολιτιστικής ομορφιάς Λαογραφικό μουσείου 
της Καστοριάς που βρίσκεται στο παραδοσιακό επιβλητικό κτήριο Αϊβάζη, κοντά στην πλατεία 
Ντολτσό. Αργότερα θα δούμε την Παναγία τη Μαυριώτισσα και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για 
περίπατο στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα στο Ντολτσό, η παλιά πόλη με τα στενά 
πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο με λαχταριστές λιχουδιές. 
3η μέρα: Πρέσπες -Αγίος Γερμανός - Ψαράδες -  Αγ, Αχίλλειος
Χρόνια Πολλά!!! Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική επίσκεψη στα φυσικά σύνορα 
της χώρας, τη Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τον Αγ. Γερμανό με τα περίφημα φασόλια Πρεσπών, 
κεφαλοχώρι της περιοχής και τον οικισμό Ψαράδες με αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα 
της περιοχής. Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών, με μοναδική και σπάνια πανίδα και χλωρίδα, 
είναι ακόμα ένα από τα πολλά πράγματα που έχει κανείς να θαυμάσει και βέβαια ένα πλούσιο 
πολιτισμό και μια ιδιαίτερα αξιόλογη πολιτιστική κίνηση όλο το χρόνο καθώς και το νησάκι Αγ. 
Αχίλλειος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον 
διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό και ιστορικό τόπο του Νυμφαίου (καιρού επιτρέποντος), για 
το οποίο λένε ότι είναι το ομορφότερο χωριό της Ελλάδας και ένα από τα 10 ωραιότερα της 
Ευρώπης. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
5η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, 7 χλμ. από την Καστοριά, όπου ανακαλύφθηκε 
τυχαία ο πρώτος λιμναίος οικισμός του 5000 π.Χ. (έξοδα ατομικά). Από τον Οικισμό θα δούμε 
την πιστή αναπαράσταση των συνηθειών και του τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, 

ως κυνηγού για την αναζήτηση τροφής, με εξοπλισμό του ένα μυτερό ακόντιο, ένα ξύλινο 
τσεκούρι και μια δερμάτινη σφεντόνα με πήλινα βλήματα. Πορεία επιστροφής για την Αθήνα, 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: •Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στο Λιμναίο Οικισμό και η 
επιστροφή γίνεται Νυμφαίο - Αθήνα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή 
στο πολυτελέστατο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA (5* DeLuxe) στην Καστοριά 
•Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), η οποία συμπεριλαμβάνει το Εορταστικό 
δείπνο •Ποτό υποδοχής κατά την άφιξη του γκρουπ •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •Αρχηγός / Συνοδός •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή και εορταστικό δείπνο 24 & 31/12

LIMNEON
RESORT & SPA 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΡΑΓΚΟΎΤΣΑΡΙΑ

5 μέρες
23 - 27/12
30/12 - 3/1

4 μέρες 
30/12 - 2/1

4 μέρες 
27 - 30/12

4 μέρες 
3 - 6/1

4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 382 302 265 279 265

3ο άτομο 329 260 230 230 230

3o άτ. 4 έως 12 ετών 280 220 195 195 195

Μονόκλινο 534 415 340 355 340
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Σέρρες - Δράμα - Ονειρούπολη

1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για τις Σέρρες, με την όμορφη κεντρική πλατεία και το μοναδικό 
Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελές ELPIDA RESORT & SPA 
4* Sup. στην κοιλάδα των Αγ. Αναργύρων, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο, με πολύ όμορφους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Δείπνο ατενίζοντας τον Κουλά της πόλης των Σερρών.
2η μέρα: Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε - Δράμα (Ονειρούπολη)
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση το όρος Φαλακρό και θα επισκεφτούμε 
το Σπήλαιο Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά). Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος 
και παράλληλα το μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο της χώρας μας. Θα θαυμάσουμε ποικιλόμορφους 
σταλακτίτες, που συνυπάρχουν αρμονικά με τα υπόγεια νερά του ποταμού και τον σιδερένιο 
υδροτροχό, από την εποχή της Τουρκοκρατίας. Συνεχίζουμε για το ξακουστό Οχυρό Λίσσε στο 
Κάτω Νευροκόπι, όπου θα ενημερωθούμε για την στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο 
πόλεμο. Επίσκεψη στην πόλη της Δράμας για καφέ και βόλτα στη λίμνη με τις πηγές της Αγίας 
Βαρβάρας, αλλά και την ξακουστή πλέον “Ονειρούπολη”, το υπέροχο χωριό του Αϊ Βασίλη, όπως το 
ονειρεύτηκαν μέσα από τα παραμύθια εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Το βράδυ εορταστικό 
δείπνο με θέα το κάστρο του «Ορέστη» και την πισίνα του ξενοδοχείου.

3η μέρα: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά - Άγιος Ιωάννης
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου (1270 μ.Χ.), 
την διαχρονική πηγή σωτηρίας και αγιασμού στα δυτικά μιας βαθιάς χαράδρας του Μενοίκειου 
Όρους. Θα συνεχίσουμε την πορεία μας για το Όρος Βροντού, όπου σε υψόμετρο περίπου 1.600 
μέτρων, μέσα σ’ ένα δάσος από έλατα και οξιές, βρίσκεται το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά. Χρόνος 
για ένα ζεστό ρόφημα στο υπέροχο φυσικό τοπίο και κατευθυνόμαστε προς το γραφικό προάστιο 
του Αγίου Ιωάννη Σερρών με τις ταβέρνες και με τα αιωνόβια πλατάνια και τα άφθονα νερά που 
κυλούν, σχηματίζοντας σε αρκετά σημεία μικρούς καταρράκτες. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις πολυτελείς του ανέσεις ή για στιγμές χαλάρωσης στο 
σύγχρονο του SPA. Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Ενυδρείο Βυρώνειας (Στρυμόνας) - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόϊα
Πλούσιο πρωινό. Κατευθυνόμαστε στον Δήμο Πετριτσίου, λίγο δίπλα από τον ποταμό Στρυμόνα, 
όπου βρίσκεται το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας (εφόσον είναι σε λειτουργία), το πρώτο με 
θέματα ψαριών γλυκού νερού. Φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη ψαριών που ζουν στη λίμνη Κερκίνη 
και τον ποταμό Στρυμόνα, καθώς και διάφορα είδη ερπετών από τον ελλαδικό και μη χώρο (έξοδα 
ατομικά). Εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, θα μεταφερθούμε στο διπλανό χωριό Μανδράκι 
για παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια και κυάλια και λίγο πιο πέρα κοντά στη Γέφυρα του 
Στρυμόνα, θα επισκεφθούμε επίσης Φάρμα Προστασίας (εφόσον είναι ανοιχτά) του σπάνιου είδους 

των νεροβούβαλων, για να τους θαυμάσουμε από κοντά. Αργότερα στη Λίμνη Κερκίνη, χρόνος για 
περίπατο ή για την περίφημη βαρκάδα (έξοδα ατομικά). Το μεσημεράκι θα μας βρει στα πανέμορφα 
και γραφικά Άνω Πορόϊα, με υπέροχη θέα στην Λίμνη. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Εδώ 
μην παραλείψετε να αγοράσετε τους ξεχωριστούς ακανέδες από γάλα νεροβούβαλου! Επιστροφή 
και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.

5η μέρα: Σπήλαιο Αλιστράτης - Πρώτη Σερρών - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για το σπήλαιο της Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα και 
ωραιότερα της χώρας μας (έξοδα ατομικά). Το θέαμα είναι σπάνιο, γεμάτο με σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες μέχρι και 15 μέτρων! Συνεχίζουμε για την Πρώτη Σερρών όπου, για όσους επιθυμούν, 
επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με 
ενδιάμεσες στάσεις. 

Σημειώσεις: •Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η μέρα Βυρώνεια-Κερκίνη-Άνω Πορόϊα) 
•Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησης και 
βάσει των αργιών, χωρίς να υπάρχει καμία παράλειψη.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΛΙΑ - ΑΝΏ ΠΟΡΟΪΑ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ 
ΟΧΎΡΟ ΛΙΣΣΕ - ΔΡΑΜΑ - ΕΝΎΔΡΕΙΟ ΒΎΡΏΝΕΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΏΑΝΝΗΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΎ ΠΡΟΔΡΟΜΟΎ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο 
πολυτελές ELPIDA RESORT & SPA 4* sup. στην κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών •Πρωινό και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν έως 75 ετών •Αρχηγός / Συνοδός. •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή και εορταστικό δείπνο 24 & 31/12

ELPIDA RESORT & 
SPA 4* SUP

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12 // 30/12 - 2/1

5 μέρες
23 - 27/12 // 30/12 - 3/1

Δίκλινο 289 365

3ο άτομο 230 280

4o άτομο* 215 260

Μονόκλινο 345 435

*Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το 4ο άτομο έως 12 ετών μεταφέρει την οικογένεια σε Family room.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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1η μέρα: Αθήνα - Τρίκαλα - “Μύλος των Ξωτικών” - Καρδίτσα 
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 7:00 με κατεύθυνση τα γιορτινά Τρίκαλα που και φέτος μας 
περιμένουν με πλήθος εκδηλώσεων. Στην πόλη θα επισκεφθούμε το τέμενος Οσμάν Σάχ 
ή Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι.) όπου συνήθως φιλοξενούνται διάφορες 
περιοδικές εκθέσεις, θα θαυμάσουμε την πανέμορφη κεντρική γέφυρα κατασκευασμένη 
το 1886 και μέσω όμορφου ανηφορικού περίπατου στη Μεσαιωνική συνοικία Βαρούσι, θα 
φτάσουμε μέχρι το Φρούριο με το ρολόι (έμβλημα) της πόλης. Το καλύτερο το αφήνουμε 
πάντα για το τέλος και δεν είναι άλλο από το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο 
στην Ελλάδα, ο εκπληκτικός “Μύλος των Ξωτικών” www.milosxotikon.gr με παραμυθένιο 
εργοστάσιο του Αϊ Βασίλη, απίστευτα παιχνίδια, τρενάκι, παγοτσουλήθρα, bungee μεγάλη 
ρόδα κ.α.!!! Άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές THESSALIKON GRAND HOTEL & SPA 
5* Lux. λίγο έξω από την Καρδίτσα. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα 
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την υλοποίηση 
της ιδέας που συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. Οι δαντελωτές δασοσκέπαστες 
όχθες, είναιη κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν 
γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα κ.α. θα επισκεφθούμε την 
Σταυροπηγιακή Μονή της Παναγίας της Κορώνης (12ου αι.) Περνώντας από τα χωριά, 
μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη ομορφιά μας αφήνει έκθαμβους. 
Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο!
3η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Νερόμυλος, τοξωτό γεφύρι & καταρράκτης 
Παλαιοκαρυάς - Περτούλι - Ελάτη. 
Χρόνια πολλά! Χαμόγελα, ευχές, γιορτινή διάθεση! Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για 
μία διαδρομή εξόχως εντυπωσιακή ταιριαστή με την ημέρα. Αρχίζουμε από τη Βυζαντινή 
εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου αιώνα λίγο μετά την Πύλη και τον νερόμυλο της Κάτω 
Παλαιοκαρυάς (εφόσον είναι σε λειτουργία) με τη δριστέλα (ποταμίσιο πλυντήριο) και την 
μυλωνού που αλέθει με τον παραδοσιακό τρόπο μαύρο αλεύρι! Θα μαγευτούμε από την 
ομορφιά στο τοξωτό γεφύρι της Παλαιοκαρυάς με τον διπλό καταρράκτη. Ακολουθεί το 
Περτούλι (καιρού επιτρέποντος), ένα χωριό μέσα στα βουνά και τα έλατα, με μοναδική 
φύση σε υψόμετρο 1090 μ. Αργότερα η Ελάτη με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους 
ξενώνες, τα παραδοσιακά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και τα ταβερνάκια 
με σπεσιαλιτέ …το κυνήγι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση και δείπνο.
4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα 
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για τα επιβλητικά Μετέωρα. Η ανάβαση στο Μεγάλο 

Μετέωρο και στη Μονή του Αγίου Στεφάνου ειδικά αυτές τις άγιες ημέρες προκαλεί δέος! 
Χρόνος για γεύμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής Θεοφανείων:
1η μέρα: Αθήνα - Μύλος Ξωτικών - Τέμενος Οσμάν

2η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - 3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή 
στο THESSALIKON GRAND HOTEL 5* Lux κοντά στην Καρδίτσα •Μπουφέ πρόγευμα και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Εορταστικά δείπνα / Ρεβεγιόν με συνοδεία μουσικής 
στις 24 & 31 Δεκ. στη θέση του δείπνου της ημέρας •Αρχηγός / Συνοδός •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτικής στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

THESSALIKON 
GRAND 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12 // 30/12 - 2/1

3 μέρες 
6 - 8/1

4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 302 180 249

3ο άτομο 230 144 195

3ο άτομο ως 12 ετών 125 90 125

4ο άτομο ως 12 ετών 212 138 190

Μονόκλινο 372 239 336

Λίμνη Πλαστήρα - Ελάτη - Περτούλι
& επίσκεψη στον Χριστουγεννιάτικο «ΜΎΛΟ ΤΏΝ ΞΏΤΙΚΏΝ»



20

Μυθική Θράκη - Ανεξερεύνητος Έβρος

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση νωρίς το πρωί 06:00 για την μεγάλη γη, τη Θράκη. Άφιξη στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) 
RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux και τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια. Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. 
Ξεκινάμε για την εξερεύνηση του δεύτερου μεγαλυτέρου Δέλτα της Ευρώπης. Στο δέλτα του Έβρου 
έκτασης 200000 στρεμμάτων, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για το οικοσύστημα κάνοντας 
βαρκάδα (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά), στα κανάλια του ποταμού, παρατηρώντας με κιάλια σπάνια 
είδη ορνιθοπανίδας και χλωρίδας. Μια μοναδική εμπειρία πάνω στο υδάτινο σύνορο μεταξύ Ελλάδας - 
Τουρκίας. Στη συνέχεια μας περιμένει το δάσος της Δαδιάς, ένα σημαντικό οικοσύστημα αναπαραγωγής, 
παρατήρησης και περίθαλψης άγριων πτηνών στον Έβρο. Ενημέρωση και επίσκεψη στο παρατηρητήριο 
μέσα στο δάσος με ειδικούς ξεναγούς (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Κομοτηνή - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
Απολαυστικό πρωινό και η πόλη της Κομοτηνής μας περιμένει να μας προσφέρει χρώματα, αρώματα και 
εικόνες ανατολής. Από τον πύργο του ρολογιού μέχρι τα τενεκετζίδικα, το Εσκί και Γενί τζαμί, δαιδαλώδη 
σοκάκια με τα μαγαζιά μουσουλμάνων και χριστιανών στη διάθεσή μας να τα ανακαλύψουμε. Το άρωμα 
του φρεσκοκαβουρδισμένου καφέ, τα ζεστά αφράτα στραγάλια, το σουτζούκ λουκούμ κυριαρχούν στα 
τοπικά προϊόντα. Αξίζει να απολαύσετε ελληνικό καφέ και μυρωδάτο σαλέπι στα καφενεδάκια μαζί με 
τους ντόπιους. Συνεχίζουμε για την λίμνη Βιστωνίδα και το Πόρτο Λάγος. Εκεί θα προσκυνήσουμε τα δύο 
μετόχια της Μονής Βατοπεδίου, τον Άγιο Νικόλαο και την Παναγία Παντάνασσα. Δυο εκκλησάκια που 
επιπλέουν πάνω στα νερά της λιμνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος. Ακολουθεί η πόλη της Ξάνθης για μια 
μοναδική περιπλάνηση στα πλακόστρωτα μονοπάτια της. Επιβλητικά αρχοντικά, αντικερι , παραδοσιακά 
ζαχαροπλαστεία και μεζεδοπωλεία, το εμβληματικό λαογραφικό μουσείο, συνθέτουν ένα ζωντανό σκηνικό 
του 19ου αιώνα. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση, καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το 
απόγευμα για ξεκούραση και το βράδυ Ρεβεγιόν.

4η μέρα: Μάκρη - Αρχ. Χώρος Μεσημβρίας Ζώνης - Σουφλί
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την περιοχή της Μάκρης όπου παράγεται το βραβευμένο αγουρέλαιο 
της περιοχής. Στο ελαιοτριβείο “Κύκλωπας” θα μάθουμε τα μυστικά της ποιότητας του προϊόντος. Ακολουθεί 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Μεσημβρίας Ζώνης, μια από τις χερσαίες αποικίες της Σαμοθράκης 
(έξοδα ατομικά). Η μέρα μας ολοκληρώνεται στη μεταξένια πολιτεία, το Σουφλί. Εδώ θα μάθουμε τα μυστικά 
του μεταξιού, για την εκτροφή μεταξοσκώληκα καθώς και τη υφαντική τέχνη. Όλα αυτά στο βραβευμένο 
“Μουσείο τέχνης μεταξιού” της οικογένειας Τσιακίρη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.

5η μέρα: Διδυμότειχο - Πεντάλοφος - Ορεστιάδα
Μπουφέ πρόγευμα και παίρνουμε τον δρόμο για τον Βόρειο Έβρο. Ταξιδεύοντας παράλληλα με το ποτάμι, 
φτάνουμε στο ιστορικό Διδυμότειχο. Σημαντική κωμόπολη του νομού με το επιβλητικό κάστρο, το Λαογραφικό 
μουσείο και το μεγαλύτερο τέμενος στην Ευρώπη. Ακολουθώντας την διαδρομή προς Μεταξάδες στα 
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα φτάνουμε το φράγμα του ποταμού Άρδα και καταλήγουμε στον Πεντάλοφο, 

όπου μπορούμε με μια ματιά να δούμε τρεις χώρες. Εκεί στο τριεθνές η Ελλάδα συναντά την Βουλγαρία 
και την Τουρκία. Θα επισκεφτούμε το “Ευρωθήραμα”, μια μοναδική φάρμα-εκτροφείο άγριων θηραμάτων 
όπως ζαρκάδια, ελάφια, αγριογούρουνα, λαγούς, πέρδικες, φασιανούς που εμπλουτίζουν την πανίδα του 
Έβρου. Στο εστιατόριο του πάρκου θα δοκιμάσουμε μοναδικές σπεσιαλιτέ της περιοχής. Ο απογευματινός 
μας καφές θα είναι στην Ορεστιάδα, πρωτεύουσα του βορείου Έβρου. Μια πόλη δημιούργημα των Ελλήνων 
προσφύγων από την Αδριανούπολη το 1923.Γύρω από την μεγάλη κεντρική πλατεία συγκεντρώνεται όλη 
η εμπορική και κοινωνική ζωή της πόλης. Εστιατόρια, καφέ, μπαρ εξυπηρετούν ντόπιους και επισκέπτες. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.

6η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας. Αφού απολαύσουμε τον καφέ 
μας, θα συνεχίσουμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 5ήμερης οδικής εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη - 2η μέρα: Κομοτηνή - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη 

3η μέρα: Μάκρη - Αρχ. Χώρος Μεσημβρίας Ζώνης - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
4η μέρα: Διδυμότειχο - Πεντάλοφος - Ορεστιάδα - 5η μέρα: Αλεξανδρούπολη - Καβάλα - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο. •Διαμονή 
στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux στην Αλεξανδρούπολη 
•Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς έως 75 ετών •Αρχηγός /Συνοδός •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και εορταστικό ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική από DJ

RAMADA PLAZA 
THRAKI 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ
5 μέρες

22 - 26/12
6 μέρες 

22 - 27/12
5 μέρες

29/12 - 2/1
6 μέρες 

29/12 - 3/1
Δίκλινο θέα κήπος 358 382 388 419
Δίκλινο θέα θάλασσα 377 405 407 440
3ο άτομο 300 320 320 340
3ο άτομο ως 12 ετών 155 162 150 165
4ο άτομο ως 12 ετών 220 230 230 245
3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών 252 265 275 285
Μονόκλινο κήπος 448 487 482 534
Μονόκλινο θάλασσα 467 509 500 555

ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΎ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΞΑΝΘΗ - ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΎΦΛΙ - ΔΙΔΎΜΟΤΕΙΧΟ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ (ΒΙΣΤΏΝΙΔΑ)

Χριστούγεννα - Πρωτοχρονιά
Α. Στο εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), στο εορταστικό δείπνο ανήμερα 
Χριστουγέννων (25/12) και ανήμερα Πρωτοχρονιάς (1/1) περιλαμβάνεται μουσική DJ.
Β. Το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν περιλαμβάνει party με μουσική DJ καθώς και η απεριόριστη 
κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου καθώς και 
των βασικών αλκοολούχων ποτών (open bar με ουίσκι, βότκα, τζιν, κονιάκ).
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Σημαντική ενημέρωση περί COVID 19: Το Βουλγάρικο Υπουργείο Υγείας με βάση την οποία, για την 
είσοδο των πελατών στο ξενοδοχείο είναι απαραίτητη η επίδειξη ενός από τα παρακάτω έγγραφα:
 Α) πιστοποιητικό εμβολιασμού Β) Αρνητικό rapid test (με διάρκεια 48 ωρών) ή αρνητικό PCR test (με 
διάρκεια 72 ωρών) Γ) πιστοποιητικό νόσησης από covid, με διάρκεια 6 μηνών μέγιστο. 
Σε περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν διαθέτει κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα το ξενοδοχείο έχει το 
δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στις εγκαταστάσεις του.

1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:00 το πρωί από Αθήνα για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά 
από το σύντομο έλεγχο (απαραίτητο διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα) συνεχίζουμε 
για το Μπάνσκο. Το Μπάνσκο, κατά τη χειμερινή περίοδο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα 
χιονοδρομικά θέρετρα των Βαλκανίων και τους υπόλοιπους μήνες, ένας από τους 
ομορφότερους φυσιολατρικούς προορισμούς. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Πίριν, 
το οποίο περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς της 
UNESCO. Άφιξη και τακτοποίηση στο πλήρως ανακαινισμένο και πολυτελέστατο ξενοδοχείο 
PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT  5* Deluxe. Μπουφέ δείπνο.

2η μέρα: Ρίλα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Βουνό Ρίλα, όπου θα επισκεφτούμε το ιστορικό 
ομώνυμο μοναστήρι και το μουσείο του με τα ιστορικά και θρησκευτικά κειμήλια. 
Το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη της Ρίλα, γνωστό απλά ως μοναστήρι της Ρίλα, είναι η 
μεγαλύτερη και πιο φημισμένη ορθόδοξη μονή στη Βουλγαρία. Το 1976 ανακηρύχθηκε 
εθνικό ιστορικό μνημείο της χώρας και το 1983 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. 
Το βράδυ δείπνο Gala.

3η μέρα: Σόφια
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. 
Θα περιηγηθούμε στους δρόμους της και θα επισκεφτούμε σημαντικά μνημεία της όπως τον 
καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό 
του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο κ.α. Αν το επιτρέψει ο χρόνος και οι καιρικές συνθήκες, 
θα επισκεφτούμε και το πάρκο-βουνό Βίτοσα (έξοδα ατομικά) για να απολαύσουνε το 
καταπράσινο ορεινό τοπίο και τη θέα της Σόφιας πανοραμικά. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και μπουφέ δείπνο.

4η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για μια σύντομη γνωριμία 
με την όμορφη πόλη η οποία είναι κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς και είναι γνωστή 
για τα ιαματικά της νερά και την φθηνή αγορά της. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το βράδυ.

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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν •Διαμονή στο πολυτελέστατο πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο PREMIER 
LUXURY MOUNTAIN RESORT 5* Deluxe στο Μπάνσκο Βουλγαρίας •Μπουφέ πρόγευμα 
και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Gala δείπνο στις 24/12 στη θέση του 
δείπνου της ημέρας •Ξενάγηση στη Σόφια •Αρχηγός /Συνοδός •Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

PREMIER LUXURY 
MOUNTAIN 
RESORT 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12

4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 355 365

3ο άτομο 320 320

3ο άτομο ως 5 ετών 146 146

3ο άτομο 6 ως 12 ετών 270 255

Μονόκλινο 425 492

ΜΠΑΝΣΚΟ γιορτές στις Βαλκανικές Άλπεις
Με διαμονή στο πολυτελές PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT 5* Deluxe
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Βόλος - Μαγευτικό Πήλιο & το θρυλικό τραινάκι!
1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου)
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 με κατεύθυνση την πόλη του Ιάσονα και των Αργοναυτών, τον Βόλο. 
Άφιξη και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα 
της χώρας μας και κεντρικό της Θεσσαλίας, που στεγάζεται στο υπέροχο νεοκλασικό κτήριο του 1909. 
Χρόνος ελεύθερος για περίπατο στην πόλη. Αργότερα τακτοποίηση στο κεντρικό VOLOS PALACE 4* ή 
στο πολυτελές DOMOTEL XENIA VOLOS 5*. Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά
Πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή μέχρι τα 
γραφικά Χάνια, γνωστά και για το χιονοδρομικό τους. Εμείς θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα κάνουμε 
τις αγορές μας από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο 
χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά, με την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα (εξωτερική επίσκεψη). 
Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η ξακουστή Τσαγκαράδα! Χρόνος για περίπατο στα 
γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι στα παραδοσιακά καφενεία στην πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο 
πλάτανο! Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχεία από τη διαδρομή του Αιγαίου. Το βράδυ  δείπνο 
ρεβεγιόν.
3η μέρα: Μηλιές (Τραινάκι  του  Πηλίου)
Πλούσιο πρόγευμα και μεταφορά στα Άνω Λεχώνια όπου θα επιβιβαστούμε στο θρυλικό τραινάκι του 
Πηλίου (έξοδα ατομικά), τον …Μουτζούρη του de Chirico που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Η 
χαμηλή ταχύτητα σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά τεχνικά έργα και χωριά της περιοχής είναι αρκετά 
για να μας κάνει να απολαύσουμε το ταξίδι και να βιώσουμε εικόνες σπάνιας αισθητικής και την αύρα 
μια άλλης εποχής. Η μικρή στάση στο φιλόξενο περιβάλλον της Άνω Γατζέας, η καλημέρα με τους 
κατοίκους και στη συνέχεια ο τερματισμός στον ατμοσφαιρικό σταθμό των Μηλέων, με τα σύννεφα 
του καπνού και του ατμού να γεμίζουν την ατμόσφαιρα, είναι εμπειρίες μοναδικές πλέον στην ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου. Μια  90λεπτη διαδρομή που δεν πρέπει να χάσετε για κανέναν λόγο! Στις Μηλιές, 
την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1741 
και τη δημόσια βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα.  Επιστροφή για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το “Μπαλκόνι του Πηλίου” την ξακουστή Μακρινίτσα. Θα 
περπατήσουμε μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, θα προσκυνήσουμε στην 
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θα ξεδιψάσουμε από τη μαρμάρινη βρύση “Αθάνατο νερό” 
με τους λιονταρόμορφους κρουνούς. Αφού απολαύσουμε τον καφέ μας και την εκθαμβωτική θέα, θα 
κατευθυνθούμε για την παραδοσιακή Πορταριά. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο, αγορές βοτάνων και 
φυσικά για εκλεκτό φαγητό. Η Παναγιά της Πορταρέας, είναι αξιόλογο σημείο επίσκεψης. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα (Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά).
Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων 
ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.
Σημαντική σημείωση: Η σειρά των επισκέψεων δύναται να αλλάξει εάν η τραινοσέ τροποποιήσει τα 
ισχύοντα δρομολόγια. Εάν δεν υπάρξει κανένα δρομολόγιο του “μουτζούρη” κατά τις ημέρες διαμονής 
μας, η μετάβαση στις Μηλιές θα γίνει από τον κανονικό δρόμο με το πούλμαν.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο 
κεντρικό VOLOS PALACE 4* ή στο υπέροχο DOMOTEL XENIA VOLOS 5* Lux •Πρωινό και 
δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) και ρεβεγιόν εφόσον το επιτρέπουν τα πρωτόκολλα 24 & 
31/12 •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 / Ρεβεγιόν 24  & 31/12

DOMOTEL XENIA
VOLOS 5* LUX

4 μέρες
23 - 26/12

4 μέρες
30/12 - 2/1

3 μέρες
6 - 8/1

Δίκλινο θέα πόλη 375 385 225

Δίκλινο θέα θάλασσα 416 426 235

3ο άτομο θέα πόλη 368 377 190

3ο άτομο θέα θάλασσα 399 418 190

3ο άτομο ως 6 ετών 125 125 95

3ο άτ. 7 ως 12 ετών θέα πόλη 249 254 145

3ο άτ. 7 ως 12 ετών θέα θάλ/σα 265 275 145

Μονόκλινο θέα πόλη 473 484 289

Τιμή κατ’άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή / Ρεβεγιόν 24  & 31/12
και δώρο τα ποτά στο εορταστικό δείπνο

(κρασί λευκό & κόκκινο, αναψυκτικά & νερό εμφιαλωμένο)

VOLOS PALACE 4* 4 μέρες
23 - 26/12 // 30/12 - 2/1

3 μέρες
6 - 8/1

Δίκλινο θέα πόλη 314 205

Δίκλινο μερική θέα θάλασσα 329 216

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 360 234

3ο άτομο* 250 130

3ο άτομο ως 6 ετών** 140 95

3ο άτομο 7 ως 12 ετών** 202 130

Μονόκλινο θέα πόλη 419 268

Μονόκλινο μερική θέα θάλασσα 450 289

*3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι. / **3ο άτομο σε πτυσσόμενη κλίνη.
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Ορεινοί Οικισμοί Λευκάδας
Με διαμονή στο 5* Ionian Blue Hotel

1η ημέρα: Αθήνα - Λευκάδα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση από την Αθήνα στις 07:30 οδικώς για τη Λευκάδα, 
μέσω της γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου, με τις απαραίτητες στάσεις. Στη διαδρομή μας περνάμε 
από την Αμφιλοχία, ακριβώς στον μυχό του Αμβρακικού κόλπου, και από την καπετανοπολιτεία 
Βόνιτσα, για να φτάσουμε στον τελικό προορισμό μας και την πόλη της Λευκάδας. Άφιξη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, IONIAN BLUE 5* στη Νικιάνα. Δείπνο-μπουφέ και διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Πόλη Λευκάδας - Μονή Φανερωμένης - Ορεινοί Οικισμοί
(Καρυά - Δρυμώνας - Εξάνθεια)
Πλούσιο μπουφέ-πρόγευμα και ξεκινάμε για την πόλη της Λευκάδας, με την ωραία αγορά και τον 
υπέροχο κεντρικό πεζόδρομο στο ιστορικό της κέντρο. Φεύγοντας από την πόλη, δεν μπορούμε 
παρά να σταματήσουμε στη μονή της Φανερωμένης, το ένα από τα μόλις δύο μοναστήρια της 
Λευκάδας. Η Μονή θα μας συγκινήσει με τη μεγάλη της Ιστορία (ξεκινά ήδη από το 65 μ.Χ.!) 
αλλά και η θέα που απολαμβάνει προς την πόλη και τις απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας 
είναι πραγματικά συνταρακτική! Συνεχίζουμε για την Καρυά, το δροσόλουστο κεφαλοχώρι της 
Λευκάδας που βρίσκεται στους πνιγμένους στη βλάστηση πρόποδες του βουνού της Ελάτης. Η 
καρδιά του χωριού χτυπά στα καφενεδάκια της πλατείας. Τον χειμώνα θα «φωλιάσετε» δίπλα 
στο τζάκι που σιγοκαίει, δοκιμάζοντας τα πεντανόστιμα λαθύρια που καλλιεργούνται στον 
κάμπο της Καρυάς και πίνοντας ένα ποτήρι κρασί από τη Λευκαδίτικη Γη. Έπειτα θα περάσουμε 
από το χωριό του Δρυμώνα, το με τα κατάφυτα λιθόστρωτα καλντερίμια και θα καταλήξουμε 
στην χτισμένη αμφιθεατρικά Εξάνθεια με τα κουκλίστικα σπιτάκια με ξύλινες αυλόπορτες που 
λούζονται στο φως, κατηφορικά στενά καλντερίμια και χαμογελαστοί κάτοικοι καλωσορίζουν τον 
επισκέπτη που έρχεται στην Εξάνθεια για δύο λόγους, για να απολαύσει τους χαλαρούς ρυθμούς 
του χωριού και για να κάνει check-in στη Ράχη, τη γκουρμέ-ταβέρνα που δημιούργησε με μεράκι 
πριν μερικά χρόνια ένα νεαρό ζευγάρι από το χωριό, ξανασυστήνοντάς την ελληνική κουζίνα 
στην πιο «ψαγμένη» εκδοχή της και το κρεμαστό της μπαλκόνι με τη συγκλονιστική θέα προς το 
Ιόνιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο-ρεβεγιόν*** και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Λευκάδα - Βόνιτσα 
Πρόγευμα και ξεκινάμε προς τη Βόνιτσα όπου εκπληκτικής ομορφιάς διαδρομή μας οδηγεί στο 
νησάκι της «Κουκουμίτσας». Περπατάμε μια γέφυρα που βρίσκεται «μέσα στη θάλασσα», για 
να φτάσουμε στο νησάκι και να δούμε το κάστρο της Βυζαντινής Βόνιτσας και την εκκλησία του 
Αγίου Νεκταρίου. Χρόνος ελεύθερος για μεσημεριανό (έξοδα ατομικά) και ξεκινάμε για το νησί 
της Λευκάδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
4η ημέρα: Λευκάδα - Μεσολόγγι - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ-πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Μεσολόγγι και τον συναισθηματικά 
φορτισμένο «κήπο των Ηρώων». Είναι ο χώρος που συγκεντρώνει όλη την μεγάλη Ιστορία 

της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, ακριβώς απέναντι μάλιστα βρίσκεται το εκκλησάκι όπου 
αποφασίστηκε η θρυλική Έξοδος. Μετά την επίσκεψή μας, αναχωρούμε για την επιστροφή μας 
στην Αθήνα μέσω Ρίου-Αντιρρίου, με ενδιάμεσες στάσεις.

ΛΕΎΚΑΔΑ - ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΏΜΕΝΗΣ - ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΒΟΝΙΤΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο 
ξενοδοχείο IONIAN BLUE 5* στη Λευκάδα •Μπουφέ-πρωϊνό και μπουφέ-δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) •Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 
ετών •Αρχηγός/ Συνοδός •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή / Ρεβεγιόν 24 & 31/12***

IONIAN BLUE 
HOTEL 5*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12

4 μέρες
30/12 - 2/1

Δίκλινο 269 279

3ο άτομο 230 235

3ο άτομο έως 12 ετών 135 135

4ο άτομο έως 12 ετών 205 208

Μονόκλινο 330 348

***Συμμετοχή στo εορταστικό δείπνο του ξενοδοχείου την Παραμονή των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, εφόσον το επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
Το ξενοδοχείο ζητά από τους πελάτες που δεν είναι εμβολιασμένοι να έχουν μαζί τους αρνητικό 
rapid ή μοριακό test.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Αχαϊα, στη σκιά των Καλαβρύτων
1η μέρα: Λίμνη Τσιβλού - Ζαχλωρού - Airotel Achaia Beach
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 8:00, προς την Κορινθία των μύθων και συνεχίζουμε για την ονειρική 
λίμνη Τσιβλού. Ένα θαυμάσιο οικοσύστημα που εκτός από το υγρό στοιχείο αισθητή παρουσία 
κάνουν τα έλατα, τα πεύκα και οι καστανιές. Περνώντας από μικρούς καταρράκτες (αναλόγως 
εποχής), κατευθυνόμαστε για την γραφική Ζαρούχλα, χτισμένη στους πρόποδες του Χελμού. Μας 
υποδέχεται ο κεντρικός πλακόστρωτος δρόμος με τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πάμπολλα βρυσάκια, 
τα ταβερνάκια με τα παραδοσιακά εδέσματα και τις μυρωδιές από το φρεσκοψημένο ντόπιο άρτο. 
Οι δύο διατηρητέοι πύργοι του Φωτήλα και του Χαραλάμπη, θυμίζουν μια άλλη εποχή. Βλέπουμε 
τον Άη Γιώργη, χτισμένο από το 1806, από τον οπλαρχηγό και τεχνίτη της πέτρας Ν. Σολιώτη. Μας 
ξαφνιάζουν οι πολεμίστρες, οι πλάκες χαραγμένες με αρχαίες ονομασίες ανέμων και ζωδίων, καθώς 
και τα στέφανα του οπλαρχηγού που τα άφησε εκεί για όσους θέλουν να παντρευτούν και δεν έχουν 
χρήματα. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και κατόπιν μετάβαση στο ξενοδοχείο AIROTEL ACHAIA 
BEACH 4* Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση.  Δείπνο.
2η μέρα: Οδοντωτός - Αγία Λαύρα - Σπήλαιο λιμνών - Κλειτορία - Πλανητέρο
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε να διασχίσουμε με το τρενάκι του Οδοντωτού, το περίφημο 
φαράγγι του Βουραϊκού. Μια διαδρομή από τις ωραιότερες της Ευρώπης! Συνεχίζουμε για το 
επιβλητικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, της οποίας η θέα ,το βαρύ όνομα και η ιστορία που τα 
συντροφεύει προκαλούν δέος και συγκίνηση. Κατόπιν θα πάμε στο σπήλαιο λιμνών, το διαμάντι του 
γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού μέσα από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες, ξεναγούμαστε στις 13 
αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες με τους πανέμορφους σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Το μεσημέρι 
θα μας βρει στην γραφική Κλειτορία όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό (έξοδα ατομικά) και η πορεία 
μας συνεχίζεται προς τον μικρό παράδεισο, το Πλανητέρο όπου χρόνος για καφέ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα
Μετά το πλούσιο πρωινό μας προορισμός το Μέγα Σπήλαιο. Είναι η αρχαιότερη μονή στην Ελλάδα 
(362 μ.Χ.) χτισμένη στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου, σε υψόμετρο 890 μ. Εδώ 
συναντούμε τοιχογραφίες του 1653 και άλλες έως και τις αρχές του 19ου αι. και την εικόνα της 
Παναγίας, φτιαγμένη από μαστίχα και κερί από τα χέρια του Ευαγγελιστή Λουκά. Συνεχίζουμε για 
τα ηρωικά Καλάβρυτα, όπου θα επισκεφτούμε τον τόπο του μαρτυρίου και θα περιπλανηθούμε 
στον πεζόδρομο, στα δρομάκια γύρω από αυτόν, δοκιμάζοντας ντόπια προϊόντα.  Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα, (έξοδα ατομικά). Στο δρόμο της επιστροφής θα επισκεφθούμε τοπικό οινοποιείο για να 
δοκιμάσουμε ντόπια κρασιά (έξοδα ατομικά) . Επιστροφή προς το ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα:   Ορεινή Κορινθία - Λίμνη Δόξα - Φενεός - Τρίκαλα
Πλούσιο πρωινό μπουφέ και κατευθυνόμαστε προς την ορεινή Κορινθία για να επισκεφθούμε τη 
Λίμνη Δόξα και το μοναστήρι - κρυφό σχολειό, του Αγίου Γεωργίου, τον Φενεό και αργότερα τα 
Τρίκαλα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και το απόγευμα πίνουμε το καφεδάκι μας στο Λουτράκι. 
Πορεία επιστροφής για την Αθήνα με στάση, γεμάτοι με θαυμάσιες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

Σημαντική σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει τις επισκέψεις της 4ης ημέρας.Η σειρά 
των επισκέψεων δύναται να αλλάξει εάν η τραινοσέ τροποποιήσει τα ισχύοντα δρομολόγια. Εάν δεν 
υπάρξει κανένα δρομολόγιο του οδοντωτού θα γίνει από τον κανονικό δρόμο με το πούλμαν.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο 
αγαπημένο ξενοδοχείο AIROTEL ACHAIA BEACH 4* στον Καστελόκαμπο Ρίου  •Μπουφέ πρωινό και 
μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) •Πλούσια εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και γλέντι 
στις 24 & 31 Δεκ. και μουσική από D.J. και γλέντι στις 25 Δεκ. & 1 Ιαν., στη θέση του δείπνου της ημέρας 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών •Αρχηγός/Συνοδός •Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή και κρασί &
2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ με ζωντανή μουσική και DJ

AIROTEL ACHAIA
BEACH 4*

3 μέρες
24 - 26/12
31/12 - 2/1

4 μέρες 
24 - 27/12
30/12 - 2/1

Δίκλινο 199 265
3ο άτομο 152 195
3ο άτομο έως 9,99 ετών* 95 125
3ο άτομο έως 11,99 ετών** 140 178
4ο άτομο έως 11,99 ετών*** 140 178
Μονόκλινο 230 309

*3ο άτομο έως 9,99 ετών στο κρεβάτι των γονέων του. **3ο άτομο έως 11,99 ετών σε extra bed.
***ισχύει για 2ο παιδί έως 11,99 ετών σε extra bed, όταν υπάρχει και 1ο παιδί έως 9,99 ετών που 
μοιράζεται το κρεβάτι των γονέων του.
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Μεσσηνία των αντιθέσεων και των εκπλήξεων
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΎΛΟΣ - ΜΕΘΏΝΗ - ΚΟΡΏΝΗ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΏΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

1η ημέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Πάρκο Σιδηροδρόμων - Καλαμάτα
Αναχώρηση από Αθήνα 08:00 μέσω της σήραγγας Αρτεμισίου, για το ιδιαίτερα 
εντυπωσιακό αρχαιολογικό πάρκο της Αρχαίας Μεσσήνης (έξοδα ατομικά). Καθώς θα το 
περπατάμε, θα νιώσουμε τη λάμψη της πολιτείας που είχε μια όψη μυθική, στολισμένη 
όπως ήταν με τα αριστουργηματικά γλυπτά του Δαμοφώντα. Θα συνεχίσουμε για την 
πόλη της Καλαμάτας για γνωριμία με το πολυβραβευμένο Πάρκο των Σιδηροδρόμων με 
τα τραίνα αντίκες. Tακτοποίηση στο Elite City Hotel 4*. Μπουφέ δείπνο.

2η ημέρα: Πύλος - Μεθώνη - Κορώνη -  Καλαμάτα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την Πύλο, το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι 
της Μεσογείου, που θα μας γοητεύσει με το κάστρο και την ομορφιά της. Απέναντι της 
βρίσκεται και το νησάκι της Σφακτηρίας με τη Σπηλιά του Νέστορα. Επόμενος σταθμός 
μας η Μεθώνη με το Ενετικό κάστρο χτισμένο σχεδόν μέσα στη θάλασσα. Συνεχίζουμε 
για την Κορώνη, όπου και θα επισκεφτούμε το κάστρο της.. Στο εσωτερικό του κάστρου 
σώζονται ο βυζαντινός ναός της Αγίας Σοφίας και η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους. 
Επιστροφή και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

3η μέρα:  Καλαμάτα - Κάστρο - Λαογραφικό & Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μπουφέ πρόγευμα . Αργότερα προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής, ακολουθεί 
περιήγηση στην παλιά πόλη γύρω από το κάστρο, το Λαογραφικό μουσείο και την 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Στην συνέχεια Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Μεσσηνίας στην καρδιά του ιστορικού της κέντρου, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η 
Δημοτική Αγορά. Ελεύθερος χρόνος στην πανέμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Καλαμάτα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα . Αργότερα αναχωρούμε για το “θαύμα” της φύσης της Αγίας 
Θεοδώρας στη Βάστα. Ο ναός της Αγίας Θεοδώρας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο και είναι 
από τα πιο αξιόλογα αξιοθέατα της Αρκαδίας. Η εκκλησία κτίστηκε μεταξύ του 1050-1100 
προς τιμήν της οσιομάρτυρος Θεοδώρας. Δεκαεφτά πελώρια δένδρα είναι φυτρωμένα 
πάνω στη στέγη της, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού, 
500 μ. από την εκκλησία, ακολουθώντας το κεφαλάρι, είναι η θέση «Νερόμυλος» μια 
μαγευτική τοποθεσία πνιγμένη στο πράσινο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

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

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

ELITE CITY HOTEL 4* 4 μέρες
23 - 26/12 // 30/12 - 2/1

Δίκλινο 359

3ο άτομο 310

3ο άτομο έως 11 ετών 155

4ο άτομο έως 11 ετών 205

Μονόκλινο 457
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Πολιτιστική εμπειρία: 
Μην παραλείψετε να γνωρίστε τα μυστικά του 
Εθνικού Δρυμού της Πίνδου με επίσκεψη στο 
υπέροχο μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων.

Παραμυθένια εμπειρία: 
Στα κοντινά Τρίκαλα (μόλις μισή ώρα από 
το Amalia) σας περιμένει το μεγαλύτερο 
χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στην 
Ελλάδα, το παραμυθένιο εργοστάσιο 
του Αι Βασίλη στον “Μύλο των Ξωτικών” 
www.milosxotikon.gr. Απίστευτα παιχνίδια, 
τρενάκι, παγοτσουλήθρα, bungee κ.α.! Μην 
παραλείψετε να επισκευθείτε και το τέμενος 
του Οσμάν Σάχ ή Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο 
τζαμί-16ος αι) όπου συνήθως στην περίοδο 
των εορτών φιλοξενεί πολύ ενδιαφέρουσες 
εκθέσεις.

Το Family Winter Club λειτουργεί: 
23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / ή 30/12 
άφιξη - 3/1 αναχώρηση και 6/1 άφιξη - 9/1 
αναχώρηση. Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες 
(πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με 
ημιδιατροφή.

Στη σκιά των Μετεώρων, σας περιμένει και φέτος το κλασσικό μας Winter Club στην Καλαμπάκα, για Μοναδικές Οικογενειακές Γιορτές!!

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι, βράδυ με  
 υπέροχη κουζίνα. Τα φαγητά αρχίζουν με δείπνο
 και τελειώνουν με γεύμα
• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή και ανήμερα  
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
• Καφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός),
 αναψυκτικά, κρασί, μπύρα draft, αφεψήματα & 
 νερό, όλη μέρα
• Ζεστά & κρύα σνακ για δεκατιανό & απογευματινό 
 10:00-12:00 & 15:00-18:00,  καθημερινά στο μπαρ

Covid Free επιλογές για την εορταστική περίοδο!
Με τη φροντίδα και την εγγύηση της Manessis Travel

Οι γιορτές είναι εδώ! Για δύο χρόνια προστατέψαμε την υγεία μας.
Τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορούμε ξανά να είμαστε μαζί!
Να γιορτάσουμε αγκαλιασμένοι... Να χορέψουμε... Να ζήσουμε!

Βγαίνουμε από το σπίτι! Ταξιδεύουμε με ασφάλεια...
Επιλέγουμε Manessis Winter Club!

Επιλέγουμε Manessis Winter Club...
Για να διασκεδάσουμε! Να ξεφαντώσουμε ξανά 
με ένα κλασικό ελληνικό γλέντι. Με ζωντανή 
μουσική και χορό. Ξέγνοιαστα! Με πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. 
Ώστε ολόκληρη η οικογένεια να απολαύσει 
αξέχαστες στιγμές. Με πλήρη διατροφή, ποτά 
και πλούσιο μπουφέ για τα εορταστικά πρωινά. 
Όλα θα γίνουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα...
• Με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης 
με ισχύ εξαμήνου για τους ενήλικες • Και τις 
προδιαγραφές της Πολιτείας για τα παιδιά με 
βάση την ηλικία τους για την πρόσβαση σε 
χώρους εστίασης αμιγών εμβολιασμένων

Επικοινωνήστε μαζί μας. 
Οι συνεργάτες μας σας περιμένουν...

Για μικρούς…και μεγάλους!
Μοναδικός Χριστουγεννιάτικος χώρος για τα 
παιδιά σας περιμένει στην Καλαμπάκα. Ξύλινα 
Σπιτάκια, φουσκωτό παιχνίδι, τσουλήθρες και 
για πρώτη φορά φέτος super κινηματογράφος. 
Αγ.Βασιλίτσες δημιουργούν με τα παιδιά 
μοναδικές δραστηριότητες, ζωγραφική, 
χειροτεχνία, face painting, κινηματογράφος με 
παιδικές χριστουγεννιάτικες ταινίες. Μοναδικό 
σιντριβάνι σοκολάτας θα δώσει την γλυκιά 
πινελιά των εορτών.  Απίστευτα παιδικά πάρτι 
με μουσική με dj.

Διπλό Ρεβεγιόν, 
Χριστούγεννα 
& Πρωτοχρονιά
24/12 και 31/12,
με τον Γεράσιμο 
Ανδρεάτο και την 
ορχήστρα του με 
τραγούδια που 
όλοι αγαπήσαμε!

Στις 25/12 & 
1/1 μοναδικό 
εορταστικό 
πάρτυ από DJ 
με μοναδικές 
επιτυχίες.

• Ψητά κάστανα κάθε μέρα 16:00 - 18:00

• Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα  
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά, με ζωντανή 
 μουσική και χορό

• Mini-Club με διευρυμένο ωράριο και
 εξειδικευμένους παιδαγωγούς

• Οικογενειακό Διαγωνισμό κατασκευής  
 Χιονάνθρωπων (αν υπάρχει χιόνι)

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

AMALIA HOTEL METEORA 4*
Ειδικό πρόγραμμα με Πλήρη Διατροφή και Ποτά και την φιλοξενία επιπέδου των Amalia!
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Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το νέο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων, το νέο μουσείο 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & τις Ιερές Μονές στους 
βράχους των Μετεώρων.

Λ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ - ΜΟΝΗ ΚΟΡΏΝΗΣ - ΜΎΛΟΣ ΞΏΤΙΚΏΝ - ΚΟΎΡΣΟΎΜ ΤΖΑΜΙ - ΜΟΎΣΕΙΟ ΦΎΣ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΕΏΡΏΝ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΎΛΙ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΡΎΑ ΝΕΡΟΜΎΛΟΣ & ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ

ΜΕΤΕΏΡΑ ... το πιό παραμυθένιο... γιορτινό σας ταξίδι!

1η μέρα: Αθήνα - Μετέωρα - Καλαμπάκα
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 07:30 για Λαμία, Δομοκό. Άφιξη στην Καλαμπάκα για μια βόλτα στους 
στολισμένους δρόμους της, στη σκιά των Μετεώρων, όπου το μεγαλείο της φύσης συναντά το θείο Μυστήριο. 
Ανάβαση στο Μεγάλο Μετέωρο και τη Μονή του Αγίου Στεφάνου. Το AMALIA HOTEL METEORA 4* στην 
Θεόπετρα, μας περιμένει ντυμένο εορταστικά, λουσμένο από πολύχρωμα φώτα και Χριστουγεννιάτικα 
στολίδια. Δείπνο με απεριόριστα ποτά.
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Μονή Κορώνης - Μύλος Ξωτικών - Κουρσούμ Τζαμί
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για την Λίμνη του Ταυρωπού ή Πλαστήρα, την υλοποίηση της ιδέας που 
συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος Πλαστήρας. Η μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες 
όχθες, είναι η κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν γύρω τους ένα 
μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα κ.α. Αρχίζουμε με προσκύνημα στην Σταυροπηγιακή Μονή της 
Παναγίας της Κορώνης (12ου αι.) με την απίστευτη θέα και χρόνος για καφέ στην Πλαζ του Λαμπερού. 
Στο φράγμα θα βγάλουμε εντυπωσιακές φωτογραφίες, ενώ αργότερα περνώντας από τα χωριά Νεράιδα, 
Νιοχώρι, μυρωδιές ξύλου που καίγεται στις σόμπες και απέραντη ομορφιά θα μας αφήσουν έκθαμβους. 
Επόμενος σταθμός μας τα Τρίκαλα. Εδώ θα απογειωθούν οι γιορτινές εικόνες των μικρών μας φίλων, στο 
μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο στην Ελλάδα, το παραμυθένιο εργοστάσιο του Αι Βασίλη 
στον “Μύλο των Ξωτικών” www.milosxotikon.gr. Απίστευτα παιχνίδια, τρενάκι, παγοτσουλήθρα, bungee 
κ.α.! Για τους μεγαλύτερους θα πραγματοποιήσουμε εναλλακτική επίσκεψη στο τέμενος του Οσμάν Σάχ ή 
Κουρσούμ τζαμί (Μολυβένιο τζαμί-16ος αι) όπου συνήθως φιλοξενούνται διάφορες περιοδικές εκθέσεις. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν, γλέντι με χορό και τραγούδι. Παροχές Extra 
Smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18:00 έως τις 24:00.
3η μέρα: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Εκδρομή στο Μέτσοβο
Πλούσιο πρόγευμα και ξεκινάμε για επίσκεψη στο εντυπωσιακό ολοκαίνουργιο μουσείο φυσικής ιστορίας 
και μανιταριών Μετεώρων (έξοδα ατομικά) και μετά κατευθυνόμαστε για το γραφικό Μέτσοβο, φημισμένο 
για την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, θα 
επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και από εκεί στην 
Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Μια βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά 
και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και βέβαια μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τις τοπικές 
σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν, 
γλέντι με χορό και τραγούδι. Παροχές Extra Smart All Inclusive σύμφωνα με την περιγραφή από τις 18:00 
έως τις 24:00.
4η μέρα: Πόρτα Παναγιά - Νερόμυλος, τοξωτό γεφύρι & καταρράκτης Παλαιοκαρυάς
Περτούλι - Ελάτη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για μία διαδρομή εξόχως εντυπωσιακή με μαγευτικές επισκέψεις. 
Αρχίζουμε από τη Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου αιώνα λίγο μετά την Πύλη και τον νερόμυλο 
της Κάτω Παλαιοκαρυάς με τη ντριστέλα (ποταμίσιο πλυντήριο) και τη μυλωνού που αλέθει με τον 
παραδοσιακό τρόπο μαύρο αλεύρι! Θα μαγευτούμε από την ομορφιά στο τοξωτό γεφύρι της Παλαιοκαρυάς 
με τον διπλό καταρράκτη. Ακολουθεί το Περτούλι (καιρού επιτρέποντος), ένα χωριό μέσα στα βουνά και τα 
έλατα, με μοναδική φύση σε υψόμετρο 1090 μ. Αργότερα η Ελάτη με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους 
ξενώνες, τα παραδοσιακά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και τα ταβερνάκια με σπεσιαλιτέ …
το κυνήγι και αναχώρηση για την επιστροφή μας στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή, με παροχές EXTRA SMART ALL 
INCLUSIVE από 18:00 - 24:00, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική & 

πλούσια παιδική απασχόληση στο CHRISTMAS KID’S CLUB

AMALIA HOTEL
METEORA 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12
30/12 - 2/1

3 μέρες
6 - 8/1

4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 329 228 296
3ο άτομο 250 185 222
3ο άτομο έως 10 ετών 195 160 190
4ο άτομο 2 έως 10 ετών 225 172 208
Μονόκλινο 439 290 382

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με παροχές 
EXTRA SMART ALL INCLUSIVE, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική & 

πλούσια παιδική απασχόληση στο CHRISTMAS KID’S CLUB
AMALIA HOTEL
METEORA 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάμεσα 27,28,29/12, 3, 4 & 5/1 με ημιδ/φή 

χωρίς παιδική απασχόληση
Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 3 μέρες 2 μέρες 1 μέρα

Δίκλινο 171 144 105
3ο άτομο 56 45 30
3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 10 ετών 37 33 30
Μονόκλινο 137 120 94

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή στο 
γνωστό AMALIA HOTEL METEORA 4* στην Θεόπετρα •Μπουφέ πρωινό και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) •Ρεβεγιόν με γλέντι από ζωντανή μουσική στις 24, 25 & 31 Δεκεμβρίου και 1 
Ιανουαρίου στη θέση του δείπνου της ημέρας •Παροχές Extra Smart All Inclusive σύμφωνα με 
την περιγραφή από τις 18.00 έως τις 24.00 καθημερινά •Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •Αρχηγός / Συνοδός •Φ.Π.Α

Συνοπτικά προγράμματα εκδρομών Θεοφανείων
4ήμερη: 6-9 Ιανουαρίου

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Παλαιοκαρυά - Ελάτη - Περτούλι - Amalia
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Μύλος Ξωτικών - Τέμενος Οσμάν / 3η μέρα: Μουσείο Φυσικής ιστορίας - Μέτσοβο

4η μέρα: Αγιασμός - Μετέωρα - Αθήνα
3ήμερη: 6-8 Ιανουαρίου

1η μέρα: Αθήνα - Πόρτα Παναγιά - Παλαιοκαρυά - Ελάτη - Περτούλι - Amalia
2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Μύλος Ξωτικών - Τέμενος Οσμάν / 3η μέρα: Αγιασμός - Μετέωρα - Αθήνα

Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά 
δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%



28

• Το χιονοδρομικό του Παρνασσού για τους 
λάτρεις των χειμερινών σπορ, σας περιμένει στις 
άρτιες εγκαταστάσεις του.
• Ο ομφαλός της χειμερινής διασκέδασης, η 
κοσμοπολίτικη Αράχωβα, απέχει μόλις λίγα 
λεπτά με το αυτοκίνητο.
• Αρχαιολογικοί θησαυροί (θόλος, θέατρο, 
στάδιο κ.α.) στον αρχαιολογικό χώρο και πλήθος 
τεχνουργημάτων και φημισμένων εκθεμάτων 
(Ηνίοχος κ.α.) στο μουσείο των Δελφών.
• Κοντινές φυσιολατρικές εξορμήσεις στην 
κοιλάδα μέχρι το Γαλαξίδι ή βόρεια μέχρι την 
Αγόριανη!
• Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τη Μονή 
του Οσίου Λουκά (που είναι μνημείο παγκόσμιας 
κληρονομιάς Unesco) καθώς και το ιστορικό 
Δίστομο με τη βαριές μνήμες από τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αν περισσέψει λίγος 
χρόνος, την εξοχική Κρύα στη Λειβαδιά. Θα σας 
καταπλήξει!

Το Family Winter Club λειτουργεί: 
23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / ή 30/12 
άφιξη - 3/1 αναχώρηση και 6/1 άφιξη - 9/1 
αναχώρηση. Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες 
(πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με 
ημιδιατροφή.

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

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ
 με μοναδικές γεύσεις (αρχίζουν με δείπνο)

• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή και ανήμερα
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα,
 μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά

• Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα και Coffee Station 
 περιμένουν μικρούς και μεγάλους (16:00 - 18:00)

• Mini Club με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους 
 Έλληνες παιδαγωγούς

• Μοναδικά παιχνίδια & διασκέδαση στο Mini Club

• Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά, με ζωντανή μουσική 
 και χορό

AMALIA HOTEL DELPHI 4*

Covid Free επιλογές για την εορταστική περίοδο!
Με τη φροντίδα και την εγγύηση της Manessis Travel

Οι γιορτές είναι εδώ! Για δύο χρόνια προστατέψαμε την υγεία μας.
Τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορούμε ξανά να είμαστε μαζί!
Να γιορτάσουμε αγκαλιασμένοι... Να χορέψουμε... Να ζήσουμε!

Βγαίνουμε από το σπίτι! Ταξιδεύουμε με ασφάλεια...
Επιλέγουμε Manessis Winter Club!

Επιλέγουμε Manessis Winter Club...
Για να διασκεδάσουμε! Να ξεφαντώσουμε ξανά 
με ένα κλασικό ελληνικό γλέντι. Με ζωντανή 
μουσική και χορό. Ξέγνοιαστα! Με πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. 
Ώστε ολόκληρη η οικογένεια να απολαύσει 
αξέχαστες στιγμές. Με πλήρη διατροφή, ποτά 
και πλούσιο μπουφέ για τα εορταστικά πρωινά. 
Όλα θα γίνουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα...
• Με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης 
με ισχύ εξαμήνου για τους ενήλικες • Και τις 
προδιαγραφές της Πολιτείας για τα παιδιά με 
βάση την ηλικία τους για την πρόσβαση σε 
χώρους εστίασης αμιγών εμβολιασμένων

Επικοινωνήστε μαζί μας. 
Οι συνεργάτες μας σας περιμένουν...

Ιδιαίτερη φροντίδα
για τους μικρούς μας φίλους!

Ένας εξαιρετικός χώρος έχει φτιαχτεί στους 
Δελφούς για τα παιδιά, που παρέα με τις 
Αγ.Βασιλίτσες δημιουργούν απίστευτα 
παιχνιδίσματα face painting, χειροτεχνίες, 
ζωγραφική, μπαλόνια, διαγωνισμούς χορού, 
διαγωνισμούς καλύτερης χριστουγεννιάτικης 
κατασκευής, φουσκωτό παιχνίδι κ.ά.

Ειδικό πρόγραμμα με Πλήρη Διατροφή και Ποτά και την φιλοξενία επιπέδου των Amalia!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Διπλό Ρεβεγιόν, 
Χριστούγεννα 
& Πρωτοχρονιά
24/12 και 31/12,
η Λένα Αλκαίου 
μαζί με το Θάνο 
Ολύμπιο και την 
ορχήστρα τους!

Στις 25/12 & 1/1 
θα είναι μαζί σας ο 
Θάνος Ολύμπιος 
με τραγούδια που 
όλοι αγαπήσαμε!

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
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Ακόμα ένα πετυχημένο μας Winter Club
σας περιμένει, για ακόμα μία φορά στον Παρνασσό 

με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ
και πολλές εκπλήξεις

Γύρος Παρνασσού Δελφοί - Αράχωβα
1η μέρα: Αθήνα - Δελφοί (Αρχ. χώρος & Μουσείο)
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 08:15. Με ενδιάμεση στάση, φτάνουμε στους Δελφούς, όπου θα επισκεφθούμε 
το μουσείο με τους αρχαίους θησαυρούς που έχουν βρεθεί στην περιοχή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως “Ο 
Ομφαλός της γης” (έξοδα ατομικά). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4* και γεύμα μπουφέ με 
απεριόριστα ποτά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ με απεριόριστα ποτά.

2η μέρα: Παρνασσός (Χιονοδρομικό Κέντρο) - Αράχωβα
Χρόνια πολλά!!! Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού (καιρού 
επιτρέποντος), που αποτελεί πόλο έλξης για τους φανατικούς των χειμερινών σπορ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την κοσμοπολίτικη 
Αράχωβα, η οποία δεσπόζει στις πλαγιές του Παρνασσού. Πλήθος επισκεπτών κατακλύζει το χωριό 
τους χειμωνιάτικους κυρίως μήνες. Κάντε μια βόλτα στα σοκάκια της, στα μαγαζιά της και δοκιμάστε τις 
λιχουδιές της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με απεριόριστα ποτά 
και διασκέδαση με ορχήστρα!
3η μέρα: Γύρος Παρνασσού (Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto - Χάνι Γραβιάς
Αγόριανη)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχώρηση για τον Γύρο του Παρνασσού, προσπερνώντας την πόλη της Άμφισσας, 
όπου θα κατευθυνθούμε προς το μοναδικό Vagonetto (καιρού επιτρέποντος - έξοδα ατομικά) για να 
ενημερωθούμε για τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Συνεχίζουμε για την Γραβιά, όπου πρόσφατα το 
ξακουστό Χάνι έχει μετατραπεί σε μουσείο, αφιερωμένο στην μεγάλη ανακοπή της προέλασης των Τούρκων 
στις 8 Μαΐου του 1821. Χρόνος για ένα ζεστό ρόφημα στο γραφικό χωριό της Αγόριανης (Επτάλοφος) και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για γεύμα μπουφέ με απεριόριστα ποτά. Ξεκούραση και το βράδυ Εορταστικό 
δείπνο Ρεβεγιόν με απεριόριστα ποτά και διασκέδαση με ορχήστρα!

4η μέρα: Δίστομο - Όσιος Λουκάς - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για επίσκεψη στο 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 την Μονή του Όσιου 
Λουκά, το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 11ου αιώνα, που βρίσκεται σε γραφική πλαγιά 
στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα. Με τις δύο μεγάλες εκκλησίες, την Κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά 
και τα άλλα κτίσματα, απέκτησε σύντομα μοναδική ακτινοβολία και θεωρείται πρότυπο για τα βυζαντινά 
μνημεία του 11ου αιώνα πανελλαδικώς. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3 ήμερης εκδρομής Θεοφανείων

1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο - Ιτέα - Γαλαξίδι - δείπνο
2η μέρα: Vagonetto - Γραβιά - Αγόριανη - γεύμα - Αράχωβα - δείπνο

3η μέρα: Δελφοί (Χώρος & Μουσείο) - γεύμα - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με Πλήρη Διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικό) στα φαγητά, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική,

πλούσια παιδική απασχόληση

AMALIA HOTEL
DELPHI 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12
30/12 - 2/1

3 μέρες
6 - 8/1

4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 316 219 290

3ο άτομο 245 175 228

3ο άτομο έως 10 ετών 195 150 190

4ο άτομο 2 έως 10 ετών* 220 165 210

Μονόκλινο 402 280 385

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με 
Πλήρη Διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά,

2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, πλούσια παιδική απασχόληση
AMALIA HOTEL
DELPHI 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάμεσα 27,28,29/12, 3, 4 & 5/1 με ημιδ/φή 

χωρίς παιδική απασχόληση
Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 3 2 1

Δίκλινο 150 136 93
3ο άτομο 55 45 25
3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 10 ετών* 40 33 25
Μονόκλινο 126 116 82

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
•Διαμονή στο γνωστό ΑΜΑLΙΑ DELPHI 4* •Πλήρης διατροφή από πλούσια μπουφέ 
καθημερινά, αρχίζοντας με μπουφέ δείπνο και τελειώνοντας με μπουφέ γεύμα •Ποτά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε 
απεριόριστη κατανάλωση •Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24, 25, 31 Δεκεμβρίου 
& 1 Ιανουαρίου με ορχήστρα / ζωντανή μουσική στη θέση του δείπνου της ημέρας 
•Συμμετοχή στο πλούσιο Εορταστικό πρόγραμμα του ΑΜΑLIA DELPHI 4* •Late 
Check Out (κατόπιν διαθεσιμότητας)•Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών •Φ.Π.Α.

Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 
διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

*Περιορισμένος αριθμός δωματίων

*Περιορισμένος αριθμός δωματίων
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Θα δυσκολευτείτε να αποφασίσετε: Αν 

έχετε την επιλογή να έρθετε με Ι.Χ., ή αν 

θα προτιμήσετε την οργανωμένη εκδρομή 

με πούλμαν. Και στις δύο περιπτώσεις, 

θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε πολλά 

ενδιαφέροντα, τόσο στους προορισμούς 

της εκδρομής, όσο και κάνοντας βόλτες 

στο ειδυλλιακό Ναύπλιο - στην Πλατεία 

Συντάγματος και στα σοκάκια της Παλιάς 

Πόλης, με τις πέτρινες βρύσες και τα 

λουλούδια στις εξώπορτες…

Το Family Winter Club λειτουργεί: 

23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / ή 

30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση και 6/1 

άφιξη - 9/1 αναχώρηση. Για τις υπόλοιπες 

ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα 

λειτουργεί με ημιδιατροφή.

Στο σικάτο Amalia Ναυπλίου, το πετυχημένο μας Winter Club σας περιμένει με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και πολλές εκπλήξεις!

• Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι & βράδυ

• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή και ανήμερα
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

• Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα,
 μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα γεύματα

• Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα και Coffee Station 
 περιμένουν μικρούς και μεγάλους (16:00 - 18:00)

• Ψυχαγωγικό Πρόγραμμα παραμονή και ανήμερα
 Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά

Διπλό Ρεβεγιόν, Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
24/12 και 31/12, 25/12 & 1/1

με ζωντανή μουσική και χορό

AMALIA HOTEL NAUPLIA 4*SUP

Covid Free επιλογές για την εορταστική περίοδο!
Με τη φροντίδα και την εγγύηση της Manessis Travel

Οι γιορτές είναι εδώ! Για δύο χρόνια προστατέψαμε την υγεία μας.
Τους ανθρώπους που αγαπάμε. Μπορούμε ξανά να είμαστε μαζί!
Να γιορτάσουμε αγκαλιασμένοι... Να χορέψουμε... Να ζήσουμε!

Βγαίνουμε από το σπίτι! Ταξιδεύουμε με ασφάλεια...
Επιλέγουμε Manessis Winter Club!

Επιλέγουμε Manessis Winter Club...
Για να διασκεδάσουμε! Να ξεφαντώσουμε ξανά 
με ένα κλασικό ελληνικό γλέντι. Με ζωντανή 
μουσική και χορό. Ξέγνοιαστα! Με πρόγραμμα 
δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. 
Ώστε ολόκληρη η οικογένεια να απολαύσει 
αξέχαστες στιγμές. Με πλήρη διατροφή, ποτά 
και πλούσιο μπουφέ για τα εορταστικά πρωινά. 
Όλα θα γίνουν με ασφάλεια και υπευθυνότητα...
• Με πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης 
με ισχύ εξαμήνου για τους ενήλικες • Και τις 
προδιαγραφές της Πολιτείας για τα παιδιά με 
βάση την ηλικία τους για την πρόσβαση σε 
χώρους εστίασης αμιγών εμβολιασμένων

Επικοινωνήστε μαζί μας. 
Οι συνεργάτες μας σας περιμένουν...

Ιδιαίτερη φροντίδα
για τους μικρούς μας φίλους!

Ένας εξαιρετικός χώρος έχει φτιαχτεί για 
τα παιδιά, που παρέα με τις Αγ.Βασιλίτσες 
δημιουργούν απίστευτα παιχνιδίσματα face 
painting, χειροτεχνίες, ζωγραφική, μπαλόνια, 
διαγωνισμούς χορού, διαγωνισμούς καλύτερης 
χριστουγεννιάτικης κατασκευής κ.ά.

Υπεύθυνη εταιρεία www.pipis.gr

Ειδικό πρόγραμμα με Πλήρη Διατροφή και Ποτά και την φιλοξενία επιπέδου των Amalia!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

24/12 και 31/12,
η αισθαντική 
Ειρήνη Πεφάνη 
σε ένα φανταστικό 
πρόγραμμα με το
μοναδικό συγκρότημα 
a Capella!
Στις 25/12 & 1/1 
θα είναι μαζί σας 
η υπέροχη Μαντώ 
με τραγούδια που 
όλοι αγαπήσαμε!

ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
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Μία επίσκεψη στο Ναύπλιο κρύβει πάντα μια 
έκπληξη. Εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, 

βρίσκεις πάντα κάτι καινούργιο!

ΝΑΥΠΛΙΟ...
με την αύρα μιας από τις πιο όμορφες και ρομαντικές μας πόλεις!
1η μέρα: Αθήνα - Παλαμήδι - Κεφαλάρι Άργους - Amalia Ναυπλίου
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου. Θα αρχίσουμε από 
το Παλαμίδι για τις πανοραμικές μας φωτογραφίες και μετά θα περιπλανηθούμε σε αυτό το μοναδικό 
σύμπλεγμα από φράγκικα, ενετικά και τούρκικα κτίρια του κέντρου. Θα θαυμάσουμε το αναστηλωμένο 
κτίριο της πρώτης Βουλής των Ελλήνων (Βουλευτικό), το Αρχαιολογικό Μουσείο, απέναντι το Θέατρο 
Τριανόν, τις εκκλησίες του Αγ. Σπυρίδωνα και του Αγ. Γεωργίου, το Δημαρχείο και άλλες ομορφιές της πόλης 
που μας περιμένουν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και γεύμα μπουφέ με ποτά. Ξεκούραση και το απόγευμα θα 
απολαύσουμε τη γαλήνια παραθαλάσσια διαδρομή μέχρι τους Μύλους στην πορεία μας για το Κεφαλάρι 
Άργους. Εδώ βρίσκεται ένας από τους ομορφότερους ναούς της χώρας μας, αυτός της Ζωοδόχου Πηγής 
μέσα σε σπηλιά στο μαγευτικό σημείο όπου σμίγουν τα τρεχούμενα νερά του ποταμού Ερασίνου με το βαθύ 
πράσινο. Απέναντι από το Ναό, εφ’όσον σταθεί δυνατόν, θα επισκεφθούμε το ιδιαίτερο λαογραφικό μουσείο 
που θα αποτελείται από 3 τμήματα: μουσείο νερού, λαϊκής τέχνης και κουλτούρας, φυσικής ιστορίας. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Ι.Μ.Λουκούς - γεύμα - Ναύπλιο - Ρεβεγιόν
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή θα απολαύσουμε μέχρι τη Μονή Λουκούς, την πιο 
σημαντική στην επαρχία της Κυνουρίας, με τα γλυπτά και τον περίτεχνο διάκοσμο που προέρχεται από 
αρχαίο ιερό αλλά και την παρακείμενη έπαυλη του Ηρώδη του Αττικού. Επιστρέφουμε για το μεσημεριανό 
μας γιορτινό τραπέζι με ποτά. Το απόγευμα χρόνος απόλαυσης και ρέμβης στους χώρους του αρχοντικού 
μας ξενοδοχείου. Για όσους επιθυμούν θα επισκεφθούμε το μαγευτικό Ναύπλιο. Το βράδυ Εορταστικό 
δείπνο Ρεβεγιόν με ποτά και διασκέδαση με ορχήστρα!
3η μέρα: Βυτίνα - Απόγευμα στο Ναύπλιο - Ρεβεγιόν
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή μέχρι την ελατοσκέπαστη Βυτίνα για παραδοσιακό 
καφεδάκι. Επιστρέφουμε το μεσημέρι και γεύμα μπουφέ με ποτά. Το απόγευμα θα μεταφερθούμε για 
ακόμα μία φορά στην πρωτεύουσα των ρομαντικών! Αφεθείτε στην μαγεία και το μύθο του Ναυπλίου, 
περιπλανηθείτε στα στενά γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, φωτογραφηθείτε, γευθείτε παγωτά, 
μελωμένους λουκουμάδες & άλλες εκπλήξεις στα κομψά ζαχαροπλαστεία. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο 
Ρεβεγιόν με ποτά και διασκέδαση με ορχήστρα!
4η μέρα: Μετόχι Αγ.Αθανασίου - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ξεκούρασης στις ανέσεις και τους κήπους του Amalia. Για όσους 
επιθυμούν μεταφορά για έναν ακόμα περίπατο στο Ναύπλιο. Το μεσημέρι αποχαιρετιστήριο γεύμα 
μπουφέ με ποτά και  αναχωρούμε για το Μετόχι του Αγίου Αθανασίου κοντά στη Νεμέα όπου βρίσκεται η 
θαυματουργή εικόνα της “Παναγίας της Αμόλυντου του Πάθους” που προέρχεται από την περίφημη αλλά 
δυστυχώς μη επισκέψιμη Παναγία του βράχου (17ος αι). Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3 ήμερης εκδρομής Θεοφανείων

1η μέρα: : Αθήνα - Βυτίνα - Amalia - δείπνο
2η μέρα: Βόλτα στο Ναύπλιο - γεύμα - Κεφαλάρι - δείπνο

3η μέρα: Αγιασμός στο Ναύπλιο - γεύμα - Μετόχι Αγ.Αθανασίου - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν με Πλήρη Διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, μπύρα, 
αναψυκτικό) στα φαγητά, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική,

πλούσια παιδική απασχόληση

AMALIA HOTEL
NAUPLIA 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12
30/12 - 2/1

3 μέρες
6 - 8/1

4 μέρες
6 - 9/1

Δίκλινο 319 223 295

3ο άτομο 245 189 240

3ο άτομο έως 10 ετών 195 150 190

4ο άτομο 2 έως 10 ετών 220 168 210

Μονόκλινο 416 290 395

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση δικό σας μέσο ΙΧ (χωρίς εκδρομές), με 
Πλήρη Διατροφή, πακέτο ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) στα φαγητά,

2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, πλούσια παιδική απασχόληση
AMALIA HOTEL
DELPHI 4*

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ
ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ Ενδιάμεσα 27,28,29/12, 3, 4 & 5/1 με ημιδ/φή 

χωρίς παιδική απασχόληση
Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 3 2 1

Δίκλινο 156 136 102
3ο άτομο 53 53 20
3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 10 ετών* 37 32 25
Μονόκλινο 130 120 88

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν •Διαμονή 
στο πολυτελές ΑΜΑLIA NAUPLIA HOTEL (4* Sup.) στη Ν.Τίρυνθα •Πλήρης διατροφή από 
πλούσια μπουφέ καθημερινά, αρχίζοντας με μπουφέ δείπνο και τελειώνοντας με μπουφέ γεύμα 
•Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων & δείπνων (κρασί, μπύρα, αναψυκτικά, νερό) σε 
απεριόριστη κατανάλωση •Εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24, 25, 31 Δεκεμβρίου & 1 
Ιανουαρίου με ορχήστρα/ ζωντανή μουσική στη θέση του δείπνου της ημέρας •Συμμετοχή στο 
πλούσιο Εορταστικό πρόγραμμα του ΑΜΑLIA NAUPLIA HOTEL •Late Check Out (κατόπιν 
διαθεσιμότητας) •Επίσκεψη και οινογευσία σε οινοποιείο της Νεμέας •Αρχηγός / Συνοδός 
•Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 
διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%
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Αρκαδία

1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Αρκαδιανή - Στεμνίτσα 
Αναχώρηση 07:30 από Αθήνα για την πετρόχτιστη ιστορική 
Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φράγκικο 
κάστρο του 13ου αιώνα. Θα συνεχίσουμε για το πρότυπο κέντρο 
γεύσεων “Αρκαδιανή” στο χωριό Ψάρι και μετά στη Στεμνίτσα 
θα δούμε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και εξωτερικά 
το λαογραφικό μουσείο. Χρόνος ελεύθερος για καφέ στη 
Στεμνίτσα και για ρακόμελα και βόλτα για να θαυμάσουμε το 
πολύ ωραίο Αρκαδικό χωριό. Κατευθυνόμαστε για το υπέροχο 
και πολυτελέστατο “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ” στην Κάψια. 
Ξεκούραση στο ατμοσφαιρικό bar με το πιάνο και τα πολυτελή 
του σαλόνια. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Δημητσάνα  
Μετά το μπουφέ πρωινό μας, επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα 
και το “ζωντανό” Μουσείο Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά), να 
δούμε τους περίφημους μπαρουτόμυλους και σε μικρογραφεία 
τις διάφορες δραστηριότητες της Δημητσάνας της επανάστασης. 
Εδώ βρίσκεται και το σπίτι του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ 
και πολλά κειμήλια στη Βιβλιοθήκη της όπως η ορειχάλκινη 
λάρνακα με τα οστά του Παλαιών Πατρών Γερμανού, η σέλα 
του αλόγου του Παπαφλέσσα κ.α. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο και το βραδυ δείπνο.

3η μέρα: Χρυσοβίτσι - (Αρκουδόρεμα - Λιμποβίσι)
Ελάτη - Βυτίνα
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα φυσιολατρίας στην καρδιά του 
Μαινάλου. Πρώτος μας σταθμός το Χρυσοβίτσι. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε την Παναγιά του Αρκουδορέματος, ένα εκκλησάκι 
που έχτισε ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης και στο Λιμποβίτσι το σπίτι του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Αργότερα περνώντας από την  Ελάτη 
θα θαυμάσουμε το μοναδικό φυσικό σκηνικό της Αρκαδικής και 
χρόνος για γεύμα στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα. Επιστρέφουμε στο 
πολυτελές “Αρχοντικό” μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Τρίπολη - Μαντινεία - Λεβίδι - Κάψια 
(οινοποιείο & σπήλαιο) - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ και κατευθυνόμαστε προς το “Μαντινειακό 
Πεδίο”, για να δούμε τον αρχιτεκτονικά παράδοξο ναό της Αγίας 
Φωτεινής. Συνεχίζουμε για το γραφικό Λεβίδι μέσα στα έλατα στις 
παρυφές του δάσους και μετά για το οινοποιείο “Καλόγρη” με τις 
υπέροχες τοπικές αρωματικές ποικιλίες. Χρόνος για γεύμα και 
ξενάγηση στα ζωντανά γλυπτά της φύσης στο κοντινό σπήλαιο 
Κάψια (έξοδα ατομικά). Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση 
στάση.

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

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

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

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ 4 μέρες
06-09/01

Δίκλινο 275
3ο άτομο 224
3ο άτομο ως 12 ετών 110
4ο άτομο ως 12 ετών 191
Μονόκλινο 370

ΕΚΕΙ ΟΠΟΥ ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΥΦΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΩΝ... ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ 4*SUP
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Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

Individual 
Τravel
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Βέροια

ΚατερίνηΝεστόριο

στο Νεστόριο Καστοριάς με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν 
στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 132 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

        
στην Βέροια ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 114 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

        

στην Κατερίνη ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 118 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-mediterranean-village-hotel-spa-5-lux-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-AFKOS-GRAMMOS-BOUTIQUE-HOTEL4--sto-Nestorio-me-I-X/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-aiges-melathron-4-me-to-ich-sas/
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στην Αλεξανδρούπολη ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 
με Αll inclusive & ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου 
από 137 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στην Καβάλα με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 
Δεκεμβρίου με μουσική στο Roof Garden και 1 μπουκάλι 

κρασί ανά 2 άτομα από 93 € με ελάχιστη διαμονή 3 
διανυκτερεύσεις

στις Σέρρες με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 
Δεκεμβρίου από 115 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις. 
Ξάνθη

Σέρρες
Καβάλα

Αλεξανδρούπολη

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.
Individual 
Τravel

στην Ξάνθη ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με Smart all inclusive & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 120 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

        

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-ramada-plaza-thraki-5-lux-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-elpida-resort-spa-4-sup-stis-serres-me-to-ich-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas--kabala-sto-airotel-galaxy-4-me-to-ich-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-z-palace-5-stin-ksanthi-me-to-i-ch-sas/
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Z PALACE Hotel 5*lux

• Welcome Drink κατά την άφιξη (ζεστό κρασί και παραδοσιακά γλυκά Ξάνθης) 
• Priority allocation δωματίων
• Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα (μόνο για τους πελάτες του all In club) 
 και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες.
• Σε όλα τα γεύματα και δείπνα, περιλαμβάνεται λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα 
 και αναψυκτικά (εξαιρούνται τα διερχόμενα γκρούπ)
• Οργανωμένο kid’s club σε ειδική αυτόνομη αίθουσα με χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες  
 δραστηριότητες και παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί 
 με διευρυμένο ωράριο στις 23/12, 24/12, 25/12, 26/12 & 30/12, 31/12, 1/1, 2/1 
 (στις 23/12 & 30/12 θα είναι για 3 ώρες το απόγευμα και τις υπόλοιπες ημερομηνίες 
 θα είναι ανοιχτός 3 ώρες το πρωί και 3 ώρες το απόγευμα).*

• Στο εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12) και στο εορταστικό δείπνο ανήμερα 
 Χριστουγέννων (25/12), παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12) και Ανήμερα Πρωτοχρονιάς(1/1)  
 περιλαμβάνεται μουσική DJ.*
• Στις 24/12 θα υπάρχει μουσική συνοδεία τρομπέτας και σαξοφώνου σε jazz ακούσματα*
• Στις 31/12  θα υπάρχει Άγιος Βασίλης, ατομικά τσουρεκάκια με φλουρί και δώρο για τον νικητή.*
• Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
• Δωρεάν χρήση της σάουνας
• Μασάζ με έκπτωση 15% στους πελάτες του Manessis Travel (κατόπιν ραντεβού)
• Κομμωτήριο με έκπτωση 15% στους πελάτες του Manessis Travel (κατόπιν ραντεβού)

* Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν 
τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά πρωτοκόλλα.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με δικό σας μέσο Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με SMART ALL INCLUSIVE / 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ με μουσική, γλέντι & όλες τις πλούσιες παροχές του Εορταστικού πακέτου

Z PALACE 5* ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 4η νύχτα 5η νύχτα 3 4η νύχτα 5η νύχτα

Δίκλινο 120 108 96 136 122 109

3ο άτομο 45 41 36 51 46 41

3ο άτομο. έως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο έως 12 ετών 36 32 29 41 37 33

Μονόκλινο 90 79 70 104 94 84

Ανακαινισμένο ξενοδοχείο με περιβάλλον υψηλής αισθητικής στην είσοδο της πόλης της Ξάνθης και σε απόσταση περιπάτου (700μ) από το κέντρο. Τα δωμάτια όλα επιπλωμένα 
με λεπτό γούστο, παρέχουν όλες τις ανέσεις, mini bar, τηλεόραση, θέρμανση/κλιματισμό, στεγνωτήρα μαλλιών, ραδιόφωνο, room service. Διαθέτει: • Ασύρματο internet Wi-Fi 
χωρίς χρέωση • Ευρύχωρο λόμπυ με μπαρ και πολυτελή σαλόνια για στιγμές χαλάρωσης. • Το εστιατόριο L’ Etoile με υπέροχο περιβάλλον και με έξοχες ελληνικές και διεθνείς 
σπεσιαλιτέ. • Γυμναστήριο πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα και σάουνα (ελεύθερη χρήση). • Παιδική αίθουσα Donald για την ψυχαγωγία των μικρών μας φίλων.

Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση και 30/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.  Για τα Θεοφάνεια επίσης με Smart All Inclusive

SMART ALL INCLUSIVE Z PALACE

Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο: € 14 τη βραδιά.

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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• Welcome Drink κατά την άφιξη 
• Priority allocation δωματίων 
• Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες. 
• Πακέτο ποτών σε απεριόριστη κατανάλωσή για ΗΒ+: λευκό/κόκκινο εμφιαλωμένο κρασί, 
 βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό. 
• Στο εορταστικό δείπνο την Παραμονή Χριστουγέννων (24/12), στο εορταστικό δείπνο ανήμερα 
 Χριστουγέννων (25/12) και ανήμερα Πρωτοχρονιάς (1/1) περιλαμβάνεται μουσική DJ. 
• Το Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν περιλαμβάνει party με μουσική DJ καθώς και η απεριόριστη 
 κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου 
 καθώς και των βασικών αλκοολούχων ποτών (open bar με ουίσκι, βότκα, τζιν, κονιάκ). 
• Επίσης για τους συμμετέχοντες στο club (μεγάλους και μικρούς): 
 - Σε όλα τα γεύματα και δείπνα περιλαμβάνεται η απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου 
 κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου, εμφιαλωμένου νερού. 
 - Η απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, 
 ούζου, τσίπουρου, καφέδων (ζεστού nescafe, φραπέ, φίλτρου), χυμών, αφεψημάτων, 
 εμφιαλωμένου νερού στο bar του ξενοδοχείου. 
 - Καθημερινή εορταστική γωνιά με γλυκά (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, σιροπιαστά κά), ποπ  
 κορν με ζεστό καφέ, ζεστή σοκολάτα, τσάι από βότανα με τοπικό μέλι, ζεστό κρασί (17.00-19.00).
• Οργανωμένο kid’s club σε ειδική αυτόνομη αίθουσα με χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες 

 δραστηριότητες και παιχνίδια με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών το οποίο θα λειτουργεί 
 με διευρυμένο ωράριο στις 23/12, 24/12, 25/12, 26/12 & 30/12, 31/12, 1/1. Ενδεικτικά θα 
 περιλαμβάνονται οι παρακάτω δραστηριότητες:

 - Καραόκε με εορταστικά τραγούδια 
 - Face painting για τους μικρούς μας φίλους. 
 - Στολισμός δέντρου από τα παιδιά για την περίοδο των Χριστουγέννων. 
 - Γωνιά του Αη Βασίλη για φωτογραφίες με τα παιδιά για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς 
 - Εκμάθηση εορταστικών τραγουδιών στα παιδιά και παρουσίαση αυτών σε μικρή εκδήλωση – 
 συναυλία πριν από το εορταστικό δείπνο στις 25/12 και 1/1. 
 - Χειροτεχνίες, κατασκευές, ζωγραφική 
 - Επιτραπέζια παιχνίδια 
 - Πνευματικά και κινητικά παιχνίδια 
 - Χριστουγεννιάτικες ταινίες 
 - Δωρεάν μπαλονάκια και καραμελίτσες για τα παιδιά. 

• Εορταστικό μεσημεριανό barbeque λίγο πριν το μεσημεριανό γεύμα στις 25/12 και 31/12 όπου θα 
 προσφερθούν παραδοσιακά σουφλιώτικα λουκάνικα (και όχι μόνο), τσίπουρο και κρασί. 
• Διαγωνισμός παρασκευής εορταστικού σοκολατένιου κορμού από τις κυρίες (και όχι μόνο).

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με δικό σας μέσο Ι.Χ (χωρίς εκδρομές) με SMART ALL INCLUSIVE / 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ με μουσική, γλέντι & όλες τις πλούσιες παροχές του Εορταστικού πακέτου

Ramada plaza thraki 5* 
Deluxe

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 4η νύχτα 5η νύχτα 3 4η νύχτα 5η νύχτα
Δίκλινο θέα κήπος 137 103 68 156 117 78
Δίκλινο θέα θάλασσα 149 112 74 168 126 84
3ο άτομο 52 39 26 59 44 30
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών 25 17 11 25 19 13
3o & 4o άτομο 12 - 18 ετών 38 28 19 42 32 21
Μονόκλινο κήπος 98 73 49 110 83 56
Μονόκλινο θάλασσα 104 78 52 116 88 59

RAMADA PLAZA THRAKI 5* Deluxe
Στη μαγευτική Αλεξανδρούπολη... 

Στο πολυτελές All Inclusive Manessis Winter Club, που θα χαρίσει Απίθανες & Ποιοτικές Γιορτές σε όλη την Οικογένεια!

Το Family Winter Club λειτουργεί: 22/12 άφιξη - 27/12 αναχώρηση / ή 29/12 άφιξη - 3/1 αναχώρηση.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα λειτουργεί με ημιδιατροφή.

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ… ΕΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE!

Επιβάρυνση το άτομο τη νύχτα για δωμάτιο: Executive SV : € 15 . Για Suite : € 45.

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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στην Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 150 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στην Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 
& 31 Δεκεμβρίου από 196 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις. 

στην Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή (μενού 3 πιάτων) 
και εορταστικό μενού 24 & 31/12 από 128 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 
        

        

        

στην Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 109 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

        

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-the-met-hotel-5-sti-thessaloniki-me-to-ich-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-mediterranean-palace-5-lux-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-domotel-olympia-3-sup-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-grand-hotel-palace-me-to-ixi-sas/
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.
Individual 
Τravel

στην Θεσσαλονίκη ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με πρωινό από 
83 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

        

στην Θεσσαλονίκη με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 
Δεκεμβρίου από 180 € με ελάχιστη 

διαμονή 2 διανυκτερεύσεις.

        

στην Θεσσαλονίκη με πρωινό από 175 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

        

Πλατεία 
Αριστοτέλους

Λευκός 
Πύργος

Ομπρέλες

Καμάρα

Ροτόντα

Επταπύργιο

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-metropolitan-hotel-4-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-makedonia-palace-5-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-nikopolis-hotel-5-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas/
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THE MET HOTEL 5* Deluxe
Τοποθετημένο σε κομβικό σημείο, σε μια από τις πιο ζωντανές γωνιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στο λιμάνι και σε μικρή απόσταση από το ιστορικό κέντρο της πόλης, το THE MET HOTEL αποτελεί 

μια κορυφαία επιλογή φιλοξενίας, διαθέτοντας πολυτελή δωμάτια και σουίτες, gourmet εστιατόρια, προηγμένες συνεδριακές εγκαταστάσεις και ένα πρότυπο κέντρο ευεξίας και αναζωογόνησης. 

Όλες οι παροχές του ξενοδοχείου υποστηρίζονται από υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, με άψογη εξυπηρέτηση, προσωπική φροντίδα και απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια της 

διαμονής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς επιπλέον επιβάρυνση, το ιδιωτικό λεωφορείο του ξενοδοχείου για την μεταφορά σας από και προς την πλατεία Αριστοτέλους.

Τα δωμάτια σχεδιασμένα  με κομψές γραμμές προσφέρουν εξαιρετική θέα στην πόλη ή σε όμορφες γωνιές του ξενοδοχείου. Διαθέτουν οικολογικό στρώμα, cocomat μαξιλάρια, πουπουλένιο 

ανώστρωμα και εκλεκτά λινά, υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet, τηλεόραση 32’’ με επίπεδη οθόνη υψηλής ευκρίνειας και δωρεάν δορυφορικά κανάλια, ηλεκτρονική κάρτα-κλειδί υψηλής 

τεχνολογίας, χρηματοκιβώτιο για φορητό υπολογιστή, αυτόνομο κλιματισμό, γραφείο εργασίας και απευθείας τηλεφωνική γραμμή με φωνητικό ταχυδρομείο. Το κομψό μπάνιο περιλαμβάνει 

μπανιέρα ή καμπίνα ντους, μεγεθυντικό καθρέπτη, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, στεγνωτήρα μαλλιών, πολυτελή βαμβακερά μπουρνούζια και παντόφλες, καθώς και επώνυμα προϊόντα 

προσωπικής περιποίησης.

 • Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ ημερησίως καθώς και ένα 
δείπνο ανά άτομο ημερησίως (χωρίς τα ποτά). 
• Επίσης ισχύει επιπλέον χρέωση φόρου διαμονής 4 € τη βραδιά/ το δωμάτιο, που θα πληρώνεται 
απ΄ ευθείας στην Reception κατά την άφιξη του πελάτη. 
• Οι διαμένοντες δικαιούνται δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, της εσωτερικής θερμαινόμενης 
πισίνας με τα υδροτζέτ στο M’SPA (κατόπιν ραντεβού). Την καλοκαιρινή περίοδο οι διαμένοντες 
δικαιούνται επιπλέον δωρεάν χρήση της εξωτερικής πισίνας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής 
κυβέρνησης για την προστασία από τον Covid19 δεν επιτρέπεται προς το παρόν η χρήση του χαμάμ 
και του Jacuzzi. 
• Το The Met Hotel παρέχει τη δυνατότητα σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, στον 
υπόγειο χώρο στάθμευσης του ξενοδοχείου. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με δικό σας μέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή

The MET Hotel 5* ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 4 3 4

Δίκλινο Superior 150 138 209 198

3ο άτομο* 36 34 41 41

3o άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Superior 138 126 198 186

* Μεταφέρει τη διαμονή σε Deluxe ή Executive δωμάτιο.

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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Tο Grand Hotel Palace, το μεγαλύτερο βραβευμένο συνεδριακό ξενοδοχείο 5 αστέρων της Θεσσαλονίκης, συνδυάζει τη νεοκλασική κομψότητα με την άνεση και τη διαχρονική πολυτέλεια.

Το επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο του Grand Hotel Palace βρίσκεται σε κομβικό σημείο στη δυτική είσοδο, μόλις 3,5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Είναι ένα σύγχρονο οικοδόμημα που ανεγέρθηκε το 2004 και εκφράζει τη διαχρονική αισθητική αξία του νεοκλασικού.

Το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτια σε μοντέρνο και κλασικό σχεδιασμό. Υπάρχουν 251 δωμάτια και 8 σουίτες, κατανεμημένα στους έξι ορόφους του νεοκλασικού κτιρίου μοναδικής αρχιτεκτονικής. 

Τα λειτουργικά δωμάτια διαθέτουν χώρο εργασίας, μια άνετη πολυθρόνα, άνετο διπλό κρεβάτι με οικολογικά λινά και κομψή επίπλωση, ατομικό σύστημα  ψύξης – θέρμανσης, επίπεδη TV 32’’ με 

δορυφορικά κανάλια, βραστήρας και προϊόντα για παρασκευή τσάι και καφέ, mini-Bar, χρηματοκιβώτιο, μπανιέρα, μπουρνούζια και παντόφλες, στεγνωτήρα μαλλιών.

GRAND HOTEL PALACE 5*
Απολαύστε μια πολυτελή εμπειρία διαμονής!

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρο διαμονής 4 € για κάθε διανυκτέρευση δωματίου. Ο φόρος διαμονής εξοφλείται από τον κάθε πελάτη απευθείας στην ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση  με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12***

GRAND HOTEL PALACE 5* ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3
Δίκλινο Classic 109 144 112
Δίκλινο Deluxe 127 186 130
3o άτομο 18 18 18
3ο άτομο έως 10 έτων Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο Classic 98 126 100
Μονόκλινο Deluxe 116 168 118
Family Classic* 210 246 -
FamilyDeluxe* 228 288 -

***To επίσημο εορταστικό δείπνο «Ρεβεγιόν Χριστουγέννων» και τοο Gala Dinner την παραμονή της 
Πρωτοχρονιάς θα δοθεί σε αντικατάσταση του δικαιούμενου γεύματος, στη διάρκεια του οποίου το 
κρασί (1/2 φιάλη κατ’ ατομο) και αναψυκτικά, θα είναι δωρεάν προσφορά του ξενοδοχείου.

Σημαντική ενημέρωση για τo Gala: Gala με ζωντανή μουσική και χορό, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
πρωτόκολλα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε συμμετέχοντες με πιστοποιητικό εμβολιασμού 
ή νόσησης. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να συμπληρωθεί επαρκής αριθμός 
συμμετοχών. 

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 10 ετών σε 2 δίκλινα κοντινά ή 
connected.

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Ζαγοροχώρια

στους Κήπους Ζαγορίου με πρωινό από 114 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

* στη Λάρισα με ημιδιατροφή από 140 € με ελάχιστη 
διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.στα Ιωάννινα με ημιδιατροφή από 199 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

Ιωάννινα

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-so-bagia-exclusive-4-kipoi-ton-zagorochorion-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-epirus-palace-5-deluxe-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-apodrasi-sto-grecotel-larisa-imperial-5-lux-sti-larisa-me-to-ich-sas/
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EPIRUS PALACE HOTEL 5*

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση  με το δικό σας μέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή .

EPIRUS PALACE HOTEL 5* ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
& ΦΩΤΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 4η νύχτα 2

Δίκλινο Premium Comfort 199 138 138

3ο άτομο έως 5 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο 6 ως 11,99 ετών 30 28 22

Μονόκλινο Premium Comfort 180 125 125

Family με κουκέτα* 230 168 160

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 11,99 ετών ή για 3 ενήλικες.

Το Ξενοδοχείο Ορόσημο των Ιωαννίνων Epirus Palace Congress & Spa  εμφανώς ανανεωμένο, αποτελεί την Ιδανική 

Επιλογή. Με  στυλάτο Lobby, 200 πολυτελή Δωμάτια & Σουίτες, ανακαινισμένες Συνεδριακές Αίθουσες, μοναδικοί 

χώροι για φαγητό και ποτό, ένα σύγχρονο Play Room, ένα ατμοσφαιρικό spa, η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή πισίνα των 

Ιωαννίνων και WIFI μέσω οπτικής ίνας για απίστευτες ταχύτητες στο Internet, είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα 

που κάνει το ξενοδοχείο, το απόλυτο σημείο αναφοράς.

Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κομψή διακόσμηση, άνετο και μοντέρνο και είναι πλήρως εξοπλισμένα με επώνυμα 

είδη περιποίησης μπάνιου, δορυφορική τηλεόραση, δυνατότητα δωρεάν σύνδεσης σε υψηλής ταχύτητας Internet, 

ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο και Κλιματισμό.

Δώρο το Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 24/12 και 31/12, με την Κωνσταντίνα και την 
ορχήστρα της με τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε! Για την συμμετοχή σας στο ρεβεγιόν θα πρέπει να διαθέτετε:
• Πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης με ισχύ εξαμήνου για τους ενήλικες.
• Και τις προδιαγραφές της Πολιτείας για τα παιδιά με βάση την ηλικία τους για την πρόσβαση σε χώρους εστίασης 
αμιγών εμβολιασμένων.

Φόρος διαμονής 4 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση,  θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. 

Ρεβεγίόν με την 
υπέροχη Κωσταντίνα 
σε ένα φανταστικό 
πρόγραμμα με 
τραγούδια που 
όλοι αγαπήσαμε!

Ένα πραγματικά παραμυθένιο Ξενοδοχείο
για Αξέχαστες Οικογενειακές Γιορτές! 

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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DU LAC HOTEL 5*
Στον αντικατοπτρισμό της λίμνης, στην ανάσα της έντονης πολιτιστικής ζωής της πόλης, εκεί που το παρελθόν συναντά το 
παρόν, το ξενοδοχείο Du Lac Congress & Spa, αποτελεί πλέον ένα τοπόσημο για τα Ιωάννινα. Ισορροπώντας με μαεστρία 
ανάμεσα στο μοντέρνο και το κλασικό, ανεπιτήδευτα πολυτελές, προσφέρει ζεστασιά και χαλάρωση στον επισκέπτη.

To αρχιτεκτονικά εντυπωσιακό σύμπλεγμα κτιρίων, η κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα σε συνδυασμό με την παραδοσιακή 
ζεστή φιλοξενία και τους προσεγμένους καταπράσινους κήπους, δημιουργούν ένα χώρο – εμπειρία για τον επισκέπτη. Η 
φιλοσοφία του ξενοδοχείου, διατηρεί τον φιλοξενούμενο στο επίκεντρο, επιλέγοντας στα 166 δωμάτια και σουίτες, υψηλά 
standard άνεσης και ποιότητας, σε συνδυασμό με την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

Με θέα την όμορφη πόλη των Ιωαννίνων, τα δωμάτια είναι ιδανικά για τον ταξιδιώτη που ταξιδεύει για δουλειά ή 
αναψυχή. Τα μπάνια είναι ντυμένα από λευκό ελληνικό μάρμαρο, με ποιοτικά amenities. Τα δωμάτια διαθέτουν ένα 
διπλό κρεβάτι, ή δύο μονά κρεβάτια ή ένα διπλό και ένα μονό κρεβάτι, με εξαιρετικά ανατομικά στρώματα, μπορούν να 
φιλοξενήσουν έως 2 ενήλικες, 1 παιδί και ένα βρέφος (σε baby cot), απευθείας τηλεφωνική γραμμή, σσύρματη πρόσβαση 
στο διαδίκτυο (δωρεάν), δορυφορική τηλεόραση, ηλεκτρονικές κλειδαριές, Θυρίδα ασφαλείας, κεντρική θέρμανση, μίνι-
μπαρ, ολόσωμος καθρέφτης, τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, επώνυμα προϊόντα περιποίησης μπάνιου, μαρμάρινο μπάνιο, 
μπουρνούζια & παντόφλες, πρίζα για ξυριστική μηχανή, στεγνωτήρας μαλλιών, μεγεθυντικός φακός

              * Παιδί 0 εως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. Για έξτρα κρεβάτι ισχύουν οι τιμές για παιδί 6-12 ετών.

               ***στις 24 & 31/12 το δείπνο θα είναι εορταστικό –ρεβεγιόν , με συνοδεία  ορχήστρας. Tα ποτά δεν περιλαμβάνονται

Σημαντική Σημείωση: Εφόσον θα επιτρέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, στην αίθουσα ΜΟΝΟ για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, θα υπάρχει 

συνοδεία ζωντανής μουσικής, κατά τη διάρκεια του εορταστικού δείπνου. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, παρακαλούμε, ενημερώστε μας, αν οι 

πελάτες διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. 

Φόρος διαμονής 4 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση  με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με 
ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12***

DU LAC HOTEL 5* ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
27, 28 & 29/12

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
6, 7 & 8/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 1 1

Δίκλινο 214 163 169

3ο άτομο 52 59 57

3ο άτομο 0 έως 5 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο 6 έως 12 ετών 39 42 40

Μονόκλινο 182 130 136

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.
Individual 
Τravel

Εξοχή

στα Ιωάννινα με πρωινό από 101 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

Ιωάννινα
στα Ιωάννινα με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 

Δεκεμβρίου από 214 € με ελάχιστη διαμονή 
3 διανυκτερεύσεις. 

στα Ιωάννινα με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 
Δεκεμβρίου από 210 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις. 

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-grand-serai-hotel-5-sta-ioannina-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-du-lac-hotel-spa-deluxe-me-to-ix-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-essence-living-exclusive-4-sta-ioannina-me-to-i-ch-sas/
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Καλαμπάκα

Μετέωρα

στην Καλαμπάκα με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 
24 & 31 Δεκεμβρίου με μουσική από DJ και ποτά 

(κρασί λευκό & κόκκινο μη εμφιαλωμένο, μπύρες, 
αναψυκτικά) από 165 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις.

στην Καλαμπάκα ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με παροχές EXTRA 
SMART ALL INCLUSIVE,2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με 

ζωντανή μουσική & DJ, πλούσια παιδική απασχόληση 
στο CHRISTMAS KID’S CLUB από 171 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις 

στην Καλαμπάκα ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 222 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-grand-meteora-4-sup-sta-meteora-me-to-ix-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-divani-meteora-hotel-4-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-amalia-kalampaka-4-me-diko-sas-meson-i-ch/
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DIVANI METEORA 4*SUP ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑGRAND METEORA 4*SUP

Το GRAND METEORA HOTEL βρίσκεται στους πρόποδες των Μετεώρων και απέχει 
μόλις 3 χιλιόμετρα από το ιστορικο κέντρο της Καλαμπάκας. Το ξενοδοχείο ξεχωρίζει 
για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και την άρτια αισθητική του. Τα γήινα χρώματα, η πέτρα 
και το ξύλο υπάρχουν σε ολόκληρο το κτίσμα και δημιουργούν την αίσθηση μιας 
οικείας και ζεστής ατμόσφαιρας.

Κομψά, άνετα και πλήρως εξοπλισμένα, τα δωμάτια classic είναι εξοπλισμένα με 
όλα όσα χρειάζεστε για την άνετη διαμονή σας στο Grand Meteora Hotel . Τα Classic 
Rooms παρέχουν όλα ιδιωτικό μπαλκόνι όπου ο επισκέπτης μένει έκθαμβος από 
την εντυπωσιακή μεγαλοπρέπεια των Μετεώρων! Επίσης διαθέτουν θέρμανση, 
κλιματισμός, τηλεόραση LCD, τηλέφωνο, ψυγείο, σεσουάρ, μπανιέρα, προϊόντα 
περιποίησης, Δωρεάν wi-fi.

Το Divani Meteora συνδυάζει την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία με τη σύγχρονη αισθητική. Το πλήρως 
ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας περιβάλλεται από την απερίγραπτη φυσική ομορφιά των βράχων των 
Μετεώρων, ενθαρρύνοντας τους λάτρεις των εξερευνήσεων να την ανακαλύψουν. Η εντυπωσιακή τοποθεσία 
προσφέρει μοναδική θέα σε ένα από τα θαύματα της φύσης, κυριολεκτικά έξω από το παράθυρό σας.
Η διακόσμηση με ζεστές αποχρώσεις και το πολυτελές ξύλινο πάτωμα θα κάνουν τη διαμονή σας ακόμα πιο 
μοναδική. Όλα τα superior δωμάτια προσφέρουν όμορφη θέα στα βουνά ή στους θρησκευτικούς βράχους 
των Μετεώρων. Άνετο executive γραφείο-σεκρετέρ, όμορφο ξύλινο πάτωμα, πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι, 
ρυθμιζόμενος θερμοστάτης, πλήρως εξοπλισμένο mini-bar (με χρέωση), εντυπωσιακή θέα στα βουνά και 
τους βράχους των Μετεώρων, δυνατότητα για δωμάτια που επικοινωνούν μεταξύ τους (κατόπιν αιτήματος), 
ευρύχωρο μπάνιο με μεγάλη μπανιέρα, φωτιζόμενο καθρέφτη μακιγιάζ, σεσουάρ για τα μαλλιά.

Οι ανωτέρω τιμές είναι ανά δωμάτιο ανά ημέρα και εμπεριέχουν Πρωινό σε Αμερικανικό μπουφέ, δείπνο σε μπουφέ 
ημέρας και το εορταστικό δείπνο 24/12 και 31/12, καθώς και όλους τους φόρους. Γιορτινό δείπνο σε μπουφέ την 
Παραμονή  Χριστουγέννων/ Πρωτοχρονιάς με τη συντροφιά του DJ (σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα) είναι 
μέρος της ημιδιατροφής. 
Επίσης περιλαμβάνονται : • Παραδοσιακό Ελληνικό ποτό καλωσορίσματος • Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα στο 
δωμάτιο με την άφιξη • Δωρεάν πάρκινγκ • Δωρεάν Wi-Fi • Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου. • Παιδική απασχόληση 
με πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας επισκέπτες στις 24 - 25 - 31 Δεκεμβρίου  & 1 Ιανουαρίου. • Στην κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας 31/12 ένας τυχερός θα κερδίσει μια 2ημερη διαμονή σε Junior Suite για 2 άτομα με πρωινό, 
στο Ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.
Φόρος διαμονής 3 Ευρώ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση,  θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο. 

με Ημιδιατροφή 
ΡΕΒΕΓΙΟΝ με μουσική και ποτά***

με Ημιδιατροφή ΡΕΒΕΓΙΟΝ με DJ

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση  με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12. Τα ρεβεγιόν με μουσική από DJ και 

ποτά (κρασί λευκό & κόκκινο μη εμφιαλωμένο, μπύρες, αναψυκτικά)***

GRAND METEORA 4*Sup ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
& ΦΩΤΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3

Δίκλινο 165 143

3ο άτομο 62 52

3ο άτομο 3 έως 10 ετών 42 35

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση  με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με 
ημιδιατροφή / ΡΕΒΕΓΙΟΝ 24 & 31/12. Τα ρεβεγιόν με μουσική από DJ .

DIVANI METEORA 4*Sup ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3
Δίκλινο Superior 222 199
3o άτομο 54 53
3o άτομο ως 8 ετών Δωρεάν Δωρεάν
Μονόκλινο 168 145

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν 
τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά πρωτοκόλλα.

2 ενήλικες και 2 παιδιά σε 2 διπλανά δωμάτια με τιμή 2 δίκλινων δωματίων.τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά πρωτοκόλλα.

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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στα Καλύβια Πεζούλας στην Λίμνη Πλαστήρα 
ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 

24 & 31 Δεκεμβρίου από 186 € με ελάχιστη 
διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

Λίμνη Πλαστήρα

στο Μουζάκι Καρδίτσας με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν 
στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 175 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

Μουζάκι
Καρδίτσα

στην Καρδίτσα με πρωινό από 96 € με ελάχιστη 
διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στην Καρδίτσα ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 131 € με 

ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-thessalikon-grand-hotel-spa-5-stin-karditsa-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-domotel-arni-palace-4-stin-karditsa-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christoygenna--sto-mouzaki-palace-hotel-spa-4-stin-karditsa-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-aiolides-4-me-to-i-ch-sas/
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Πρέβεζα
στην Πρέβεζα ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 

& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου 
από 86 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις. 

Λευκάδα

στην Λευκάδα ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 99 € 

με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.
Individual 
Τravel

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sti-leykada-sto-ionian-blue-me-to-ich-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-margarona-royal-3-sup-stin-prebeza-me-to-ich-sas/
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στο Αγρίνιο με πρωινό από 88 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στο Καρπενήσι ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 159 € με 

ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στο Καρπενήσι ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με πρωινό & ρεβεγιόν 
στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 145 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στους Δελφούς ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με Πλήρη Διατροφή,
2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, πλούσια 

παιδική απασχόληση στο CHRISTMAS KID’S CLUB 
από 150 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στο Καρπενήσι ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 193 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

Αγρίνιο

Καρπενήσι

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Δελφοί

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-marpessa-smart-luxury-hotel-4-sto-agrinio-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-country-club-hotel-stin-eurutania-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-avaris-hotel-5-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-karpenisi-sto-montana-spa-5-me-to-ich-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-amalia-delphi-4-stous-delphous-me-to-i-ch-sas/
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VOLOS PALACE 4*

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση  με το δικό σας μέσο Ι.Χ. 
(χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή .

Volos Palace 4* ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 
& ΦΩΤΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 4η διανυκτέρευση 2

Δίκλινο θέα πόλη 145 101 108

Δίκλινο μερική θέα θάλασσα 158 111 120

Δίκλινο Deluxe θέα θάλασσα 183 132 141

3ο άτομο * 59 32 18

3ο άτομο ως 6 ετών ** 7 Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο 7 ως 12 ετών ** 30 25 18

Μονόκλινο θέα πόλη 126 86 92

Μονόκλινο μερική θέα θάλασσα 139 97 104

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

Το Volos Palace Hotel ατενίζει τα νερά του Παγασητικού, με εμπνευσμένη νεοκλασική 

αρχιτεκτονική και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις αποτελώντας την ιδανική επιλογή για κάθε 

επισκέπτη. Το παραδοσιακό χωριό της Πορταριάς βρίσκεται σε απόσταση 13χλμ., ενώ το 

Πήλιο είναι προσβάσιμο σε 27 χιλιόμετρα. 

Στις εγκαταστάσεις υπάρχει δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. Στα ευρύχωρα και 

καλαίσθητα δωμάτια του κυριαρχούν τα ραφιναρισμένα ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές πινελιές 

χρωμάτων, οι βελούδινες υφές και τα πολυτελή μπάνια με τις μαρμάρινες επενδύσεις. 

Απολαύστε την άνεση των πολυτελών δωματίων και η άψογη εξυπηρέτηση δωματίου. 

Το ξενοδοχείο προσφέρει διαμονή 72 δωματίων και σουιτών. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 

κλιματισμό, διπλά τζάμια, μαρμάρινο μπάνιο, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη προσωπικής 

φροντίδας, γραφείο εργασίας, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, χρηματοκιβώτιο.

*** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον δεν υπάρξουν 
τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά πρωτοκόλλα.

με Ημιδιατροφή & ΡΕΒΕΓΙΟΝ με μουσική και ποτά***

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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στον Βόλο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 
31 Δεκεμβρίου από 145 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις.

στον Βόλο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 
31 Δεκεμβρίου από 185 € με ελάχιστη διαμονή 

3 διανυκτερεύσεις

Βόλος

Τσιπουράδικα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Individual 
Τravel

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-domotel-xenia-volou-me-to-ix-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-volos-palace-4-me-to-i-ch-sas/
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στην Πορταριά Πηλίου με πρωινό από 139 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στην Πορταριά Πηλίου με πρωινό από 98 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στην Κύμη Ευβοίας 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 

Δεκεμβρίου από 126 € με ελάχιστη διαμονή 
2 διανυκτερεύσεις

Πορταριά
Πήλιο

Κύμη

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.
Individual 
Τravel

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-pelion-resort-4-stin-portaria-piliou-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-pelion-resort-4-stin-portaria-piliou-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-kymi-palace-hotel-4-stin-kymi-me-to-i-ch-sas/
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AIROTEL ACHAIA BEACH 4*

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ.
(χωρίς εκδρομές) με πλήρη διατροφή και κρασί & 2

ΡΕΒΕΓΙΟΝ με ζωντανή μουσική και DJ *****

AIROTEL ACHAIA BEACH 4* ΧΡΙΣΟΥΓΕΝΝΑ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο 124

3ο άτομο 46

3ο άτομο έως 9,99 ετών * Δωρεάν

3ο άτομο έως 11,99 ετών ** 24

4ο άτομο έως 11,99 ετών *** 24

Μονόκλινο 92

Family**** 164

*3ο άτομο έως 9,99 ετών στο κρεβάτι των γονέων του.
**3ο άτομο έως 11,99 ετών σε extra bed.
***ισχύει για 2ο παιδί έως 11,99 ετών σε extra bed, όταν υπάρχει και 1ο 
παιδί έως 9,99 ετών που μοιράζεται το κρεβάτι των γονέων του.
****Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 11,99 ετών.

***** Οι αναγραφόμενες υπηρεσίες θα παρασχεθούν απρόσκοπτα εφόσον 
δεν υπάρξουν τροποποιήσεις ως προς τα υγειονομικά πρωτοκόλλα.

Σε συνέχεια της πόλης της Πάτρας, ένα βήμα από τη θάλασσα, βρίσκεται το ξενοδοχείο Achaia Beach. Χτισμένο σε μια ιδανική τοποθεσία, ορθώνει το ανάστημά του ακριβώς μπροστά στην παραλία, 

προσφέροντας εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα, στη μοναδική γέφυρα Ρίου - Αντίρριου αλλά και στο βουνό. Το ξενοδοχείο, πλήρως ανακαινισμένο, αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την έννοια της 

αναψυχής. Στο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχει ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο καθώς και video games για τους μικρούς μας φίλους.

Διαθέτει 85 δωμάτια σε 4 ορόφους με εκπληκτική θέα σε θάλασσα και βουνό. Οι απαλές αποχρώσεις σε εναλλαγές λευκού και κεραμιδί και το λιτό στυλ της επίπλωσης χαρίζουν ξεκούραση 

και ηρεμία. Όλα εξοπλισμένα με δωρεάν ασύρματο διαδίκτυο, μαγνητικές κλειδαριές ασφαλείας, κλιματισμός, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, επίπεδη τηλεόραση, OTE TV, δωρεάν παρασκευή 

ροφημάτων, μίνι μπαρ, room service.

με πλήρη διατροφή &  2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ *****

Την περίοδο των εορτών : 

• Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ.

• Χρήση γυμναστηρίου και 
σάουνας χωρίς χρέωση. 

• Δωρεάν είσοδος στην «Αίθουσα 
δραστηριοτήτων» με air hockey, 

ποδοσφαιράκια, πινκ πονκ, 
μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια.

• Απογευματινός χυμός με cook-
ies για τα παιδιά στις 25/12/2021 

& 01/01/2022. 

• Θα υπάρξει αίθουσα για χαρτάκι, 
διαμορφωμένη με τραπέζια με 

πράσινη τσόχα. 

• Διάθεση χώρου στάθμευσης .

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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Πάτρα

Καλάβρυτα Βραχάτι

Διακοπτό

Ξυλόκαστρο

στον Καστελόκαμπο Αχαΐας  ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με 
πλήρη διατροφή και κρασί & 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ 

με ζωντανή μουσική και DJ από 124 € 
με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις

στο Διακοπτό Αχαΐας ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με 
ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου 

από 119 € με ελάχιστη διαμονή 
3 διανυκτερεύσεις. 

στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με 
ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου 

από 130 € με ελάχιστη διαμονή 
2 διανυκτερεύσεις.

στα Καλάβρυτα Αχαΐας με πρωινό από 129 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στο Βραχάτι Κορινθίας ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με 
ημιδιατροφή από 159 € με ελάχιστη διαμονή 

2 διανυκτερεύσεις. 

στα Καλάβρυτα Αχαΐας με πρωινό από 85 € με 
ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις.

στην Κάψια της Μαντινείας 117 € με ελάχιστη 
διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.
Individual 
Τravel

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

Κάψια

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-helmos-hotel-4-sta-kalabruta-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-alkyon-resort-hotel-spa-5-sto-brachati-korinthias/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-kalavrita-canyon-hotel-spa-4-sup-sta-kalabruta-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-sikyon-coast-hotel-resort-4-sup-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-semantron-traditional-village-hotel-4-stin-achaia-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-airotel-achaia-beach-4-ston-kastelokampo-rio-acha-as-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-archontiko-kaltezioti-4-stin-arkadia-me-to-i-ch-sas/
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MYSTRAS GRAND PALACE RESORT 5*  ΜΥΣΤΡΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΟSEMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4*

Ο ήχος του “ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ” σας καλεί να ζήσετε ειδυλλιακές στιγμές σε ένα φυσικό σκηνικό 
ασύγκριτης ομορφιάς. Το Semantron Traditional Village ευρίσκεται στον Ελαιώνα του Διακόπτου 
στην Πελοπόννησο, μόλις 167 χλμ απο την Αθήνα, 50 χλμ. από την Πάτρα και 40 χλμ απο τα 
Καλάβρυτα. 
Αποτελεί τον απόλυτο συνδυασμό της ηρεμίας και γαλήνης του κάμπου με το ζωηρό γαλάζιο 
της θάλασσας της παραλίας του Ελαιώνα και την άγρια γοητεία του Χελμού. Τα άλλοτε “κελιά” 
στα οποία διέμεναν οι μοναχοί της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου, χτισμένα απο το 1840 
ανακαινίστηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 42 δωμάτια και σουίτες κατηγορίας deluxe και 
superior ιδανικές για οικογένειες και ζευγάρια. 
Η πέτρα και το ξύλο παντρεύονται με ατμοσφαιρικό φωτισμό και έπιπλα εποχής. Η υψηλή 
τεχνολογία χωρίς να απουσιάζει, καταλαμβάνει αυστηρά και μόνο τον χώρο που της αναλογεί 
χωρίς να αποσπά την προσοχή από την διακόσμηση. 
Τα δωμάτια διαθέτουν: τηλεοράσεις 32 ιντσών led, σεσουάρ, κλιματισμό, ορθοπεδικά στρώματα, 
DVD, μπάνιο με μπανιέρα, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, μίνι μπαρ (κατόπιν αιτήματος), 
μπουρνούζι - παντόφλες, προϊόντα υγιεινής και περιποίησης οικολογικά, θυρίδες ασφαλείας, 
WI-FI.

Τολμήστε να περιπλανηθείτε στην καρδιά της Πελοποννήσου, για να ανακαλύψετε έναν τόπο με σπουδαία ιστορική 
αξία. Ένα πολυτελές καταφύγιο 5 αστέρων που εκπροσωπεί πλήρως το μυστηριακό μεγαλείο περασμένων εποχών 
και ενσαρκώνει στο απόλυτο την ιδέα μίας μοναδικής εμπειρίας διακοπών που ξετυλίγεται σε ένα πολυτελές, 
παραμυθένιο σκηνικό.
Φωλιασμένο στις πλαγιές του Ταϋγέτου, κάτω από την Βυζαντινή καστροπολιτεία του Μυστρά, μέσα σε 30 στρέμματα 
καταπράσινου τοπίου με σιντριβάνια, πλακόστρωτα και πλούσια βλάστηση, το Mystras Grand Palace Resort θα σας 
κάνει να αισθανθείτε ότι ξυπνάτε σε ένα μέρος οικείο και ταυτόχρονα μεγαλειώδες, βγαλμένο από τα βάθη της 
φαντασίας σας. Εδώ η μεσογειακή γοητεία και ο μεσαιωνικός μύθος συνυπάρχουν αρμονικά, συνθέτοντας ένα κομψό 
καταφύγιο διακοπών, που σας ταξιδεύει στο χρόνο.
Αναδυόμενο μέσα από ένα πανέμορφο φυσικό περιβάλλον με ελαιώνες και πορτοκαλεώνες με θέα τον Ταϋγετο, τον 
Μυστρά και τον Πάρνωνα,  αποτίοντας φόρο τιμής σ’ έναν τόπο που δικαίως κατέχει ξεχωριστή θέση στην ελληνική 
ιστορία, τόσο την Αρχαία όσο και την Μεσαιωνική, το ξενοδοχείο Mystras Grand Palace υπόσχεται στους επισκέπτες 
του μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής.
Ο μεγαλοπρεπής σχεδιασμός του εναρμονισμένος με την αρχιτεκτονική του Μυστρά, δημιουργεί τις προϋποθέσεις 
για μια διαμονή που ξεπερνά τις προσδοκίες σας, ενώ οι πλήρως εκσυγχρονισμένες εγκαταστάσεις θέτουν την άνεση 
των επισκεπτών σε πρώτη προτεραιότητα.
Τα δωμάτια  σας καλωσορίζουν σ’ ένα υπέροχο περιβάλλον καλαισθησίας και κομψότητας.  Όλα είναι εξοπλισμένα 
με σύνδεση Internet ADSL (δωρεάν WIFI), ηλεκτρονικές κλειδαριές, αυτόνομος κλιματισμός, τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης 42’’, ηχοσύστημα, πρίζα ξυρίσματος, ψυγείο, μπουρνούζια και παντόφλες, μπάνιο με ντουζιέρα, καφετιέρα 
Nespresso®, ολόσωμο καθρέφτη, στεγνωτήρα μαλλιών.

Λόγω των ημερών και των ιδιαίτερων εκδηλώσεων ημιδιατροφή δεν προσφέρεται, παρά μόνο το μενού a la carte.
*Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (4,00€/δωμάτιο ανά διανυκτέρευση), πληρωτέο 
στο ξενοδοχείο. 
(Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, σε όλους τους εσωτερικούς χώρους 
εστίασης, στα γήπεδα τένις, στο γυμναστήριο καθώς και στο χώρο του SPA επιτρέπεται η είσοδος μόνο σε πλήρως 
εμβολιασμένους ή/και νοσήσαντες  με Covid-19 το τελευταίο εξάμηνο πριν την άφιξή τους, με το αντίστοιχο 
πιστοποιητικό). 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με 
ημιδιατροφή καθημερινά./ εορταστικό δείπνο στις 24 ή 31/12 με DJ***

SEMANTRON TRADITIONAL 
VILLAGE 4*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
– ΦΩΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 για Χριστούγεννα και 2 για 
Πρωτοχρονιά και Φώτα 2

Δίκλινο Standard 119 102

Σουίτα 1 χώρου 185 158

Σουίτα 2 χώρων 208 179

3ο άτομο 42 36

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών σε σουίτα Δωρεάν Δωρεάν

5ο άτομο ως 12 ετών σε σουίτα 18 16

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με πρωινό καθημερινά.

MYSTRAS GRAND PALACE RESORT 5* ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ & ΦΩΤΑ

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3
Δίκλινο Premium 155
Δίκλινο Executive 155
3ο άτομο σε Executive 25
3ο & 4ο* άτομο ως 5 ετών Δωρεάν
3ο & 4ο* άτομο 6 έως 12 ετών 18

*** Θα πραγματοποιηθούν εφόσον επιτρέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία θα είναι σε 
      ισχύ την εκάστοτε χρονική περίοδο.

Κάντε την κράτηση σας με προκαταβολή μέχρι τις 25/11 και επωφεληθείτε με 
έκπτωση -6% επί των ανωτέρω τιμών.

* 4ο άτομο έως 12 ετών μόνο σε premium δωμάτιο.

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ



57

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.

Individual 
Τravel

ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ για να δείτε αναλυτικά 
τις εκδρομές με Ι.Χ για τις γιορτές των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς 

και των Θεοφανείων στο SITE μας.

Καλαμάτα

Βυτίνα

Μυστράς

στη Βυτίνα Αρκαδίας με πρωινό από 187 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στην Καλαμάτα με ημιδιατροφή από 171 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στην Καλαμάτα ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με πρωινό από 
128 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στον Ναύπλιο με πρωινό από 155 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στον Μυστρά Λακωνίας με πρωινό & ρεβεγιόν 
στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 203 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στο Ναύπλιο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με Πλήρη 
Διατροφή,2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή 
μουσική, πλούσια παιδική απασχόληση στο 

CHRISTMAS KID’S CLUB από 156 € με ελάχιστη 
διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

 Ναύπλιο

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-mystras-grand-hotel-5-deluxe-sto-mustra-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-amalia-nauplia-hotel-4-sup-sto-nauplio-me-to-ix-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-kyniska-palace-conference-spa-5-ston-mustra-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-nymfasia-arcadia-resort-5-stin-butina-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-horizon-blu-5-deluxe-sti-kalamata-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-elite-city-resort-4-sti-kalamata-me-to-i-ch-sas/
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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

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-18:30

Σάββατο 09:00-17:30
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