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Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά 
ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα

Βρείτε το στο χάρτη
Εκδρομές με Ι.Χ.

 Ξενοδοχεία 
Οργανωμένες Εκδρομές & Ι.Χ.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα ξενοδοχεία
και τις ανάλογες εκδρομές
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24 ώρες την ημέρα!

7 ημέρες την εβδομάδα!

365 ημέρες το χρόνο!

Κάθε δυνατότητα, στη Manessis Travel είναι επιλογή.
35 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

Σε αυτό το έντυπο θα βρείτε εκδρομές 
και ξενοδοχεία για να προγραμματίσετε 

τα πιο όμορφα ταξίδια για τις γιορτές
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Η πολυσυλεκτική πόλη με τις ξεχωριστές 
ομορφιές και εξοχές σε λιγότερο

από μια ώρα από την Αθήνα
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Άγιος Μηνάς, Χαλκίδα
Σε απόσταση λιγότερο της 1 ώρας από 
την Αθήνα το BROWN BEACH CHALKIDA  
προσφέρει ένα ζεστό και φιλόξενο καταφύγιο 
για τις εορταστικές αποδράσεις λίγο πιο πέρα 
από τη Χαλκίδα με τα «τρελά νερά» !
Στο  ψαροχώρι του Αγ.Μηνά, λίγα λεπτά με τα 
πόδια από το λιμανάκι με τις παραδοσιακές 
ταβέρνες και τα εστιατόρια που φημίζονται για 
το καλό τους φαγητό, το φρέσκο ψάρι και το 
λαχταριστό τηγανόψωμο της Δροσιάς «Χάλια».
Στη γειτονική Χαλκίδα πέρα από τον γνωστό 
πεζόδρομο με τα δεκάδες μαγαζιά  είναι 
το Κόκκινο Σπίτι, το Ενετικό Κάστρο του 
Καράμπαμπα με την υπέροχη θέα, ο τάφος του 
Σκαρίμπα, το Δημαρχειακό Μέγαρο, το Μουσείο 
Οίνου και Λαογραφίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο 
και τις Καμάρες και το Ρωμαϊκό υδραγωγείο. 
Στο πολυτελές 4* ξενοδοχείο σας περιμένουν 
119 άνετα και ευρύχωρα δωμάτια συνοδεία 
γιορτινού καλωσορίσματος !  Αν ο καιρός 
το επιτρέψει στο μπαλκόνι σας περιμένει 
χαλαρωτικό στρώμα και αιώρα ! 
Το πρωινό στους ανοιχτούς μπουφέδες 
«τραβάει» ως τις 12:00 κάθε μέρα γιατί το 
χουζούρι τις γιορτινές μέρες επιβάλλεται και 
το βραδινό έχει σχεδιαστεί από τους chef 

για να καλύψει και τους πιο απαιτητικούς με 
παραδοσιακά εδέσματα που ταιριάζουν στις 
γιορτινές ημέρες παρέα με ζωντανή μουσική 
όπως μόνο στη Manessis ξέρουμε να το 
γλεντάμε !
Μπορείτε να απολαύσετε με την παρέα σας την 
ζεστή σοκολάτα ή το κοκτέιλ σας στο ευρύχωρο 
σαλόνι με το αναμένο τζάκι ή να χαλαρώσετε 
στο carpet lounge με τους αιωρούμενους 
καναπέδες ! 
Για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει πλήρως 
οργανωμένο Play & Tv Room με σκηνούλες, 
τραπεζο-καθίσματα , πλαστελίνες , επιτραπέζια 
παιχνίδια, PlayStation κλπ για να διασκεδάσουν 
περιμένοντας τον Άγιο Βασίλη με τις εκπλήξεις 
του ! 
Για όσους αισθανθούν τύψεις για τις ατασθαλίες 
των εορτών υπάρχει άρτια εξοπλισμένο 
γυμναστήριο με ελεύθερη πρόσβαση, γήπεδο 
ποδοσφαίρου 7 χ 7 καθώς και γήπεδο τένις 
(κατόπιν ραντεβού).
Κατόπιν μπορείτε να χαλαρώσετε στο spa με 
θεραπείες χαλάρωσης (κατόπιν ραντεβού) 
Για τους μυημένους υπάρχει και ειδική αίθουσα 
χαρτοπαιξίας με πράσινη τσόχα και ησυχία για 
να μη χαλάσει το γούρι ! 

Τι άλλο να ζητήσεις για τις φετινές γιορτές 
και την ΚΑΛΉ ΧΡΟΝΙΑ
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Bucket list

Ήπειρος

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

 Άρτα, Θεσπρωτία,
Ιωάννινα, Πρέβεζα
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Γαστρονομία
Παραδοσιακές πίτες 

Παραδοσιακά ζυμαρικά 

Γίδα βραστή 

Παραδοσιακά σιροπιαστά γλυκά

Εκδηλώσεις
Παραδοσιακοί χοροί και κάλαντα 

Εκδηλώσεις για παιδιά (παραμύθια)

Θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά και τους 
μεγάλους 

Πρωτοχρονιάτικη συναυλία

Δραστηριότητες
Trekking στα Τζουμέρκα

Trekking στα Ζαγοροχώρια

Rafting 

Ιππασία 

Ποδηλατάδα στα Ζαγοροχώρια

Τοπικά προϊόντα
Γιαννιώτικος μπακλαβάς

Πίτες 

Τυρία (φέτα, μετσοβόνε)

Τσίπουρο

Χειροποίητα ζυμαρικά

Aξιοθέατα
Ποταμός Αχέροντας

Μουσείο Αλή Πασά

Μουσείο Βρέλλη 

Κάστρο των Ιωαννίνων 

Μουσείο Αργυροτεχνίας

Αρχοντικό Τοσίτσα Λαογραφικό Μουσείο

Αρχαίο θέατρο Δωδώνης

Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης 

Σπήλαιο Περάματος

Nightlife
Περπάτημα στην πόλη των Ιωαννίνων

Περπάτημα στην Πρέβεζα

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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Ιωάννινα

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ημιδιατροφή Με πρωινό
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

22-27/12 | 29/12-3/1

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
3 - 8/1

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ
27 - 30/12

Ελάχιστος αριθμός 
διαν/σεων 3 2 2

Δίκλινο 250 189 147
3ο άτομο 68 56 38
3ο άτ. έως 5,99 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτ. 6 έως 12 ετών 42 42 25
Μονόκλινο 199 152 132

* Παιδί έως 5,99 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονέων. Για έξτρα κρεβάτι ισχύουν 
οι τιμές για παιδί 6-12 ετών.
Έξτρα χρέωση για τη συμμετοχή στο Ρεβεγιόν Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς
(χωρίς ποτά): • Ενήλικας (12 ετών και άνω) 35 € | • Παιδιά έως 12 ετών 17 €
Έξτρα χρέωση για ημιδιατροφή για την περίοδο 27-30/12 (χωρίς ποτά): • 25 € ανά άτομο
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 
4€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

• Γιορτινό καλοσώρισμα

• Πρωινό με πλούσιο μπουφέ καθημερινά 
 07:30 - 11:00

• Δείπνο καθημερινά με σερβιριζόμενο μενού  
 4 πιάτων ή μπουφές επιλογής ξενοδοχείου 
 20:00 - 22:30

• Στις 24 και 31/12 στα πλαίσια της 
 ημιδιατροφής το δείπνο θα είναι εορταστικό 
 (ρεβεγιόν υποχρεωτικό) με συνοδεία 
 ορχήστρας

• Δωρεάν ιντερνετ σε όλους τους χώρους και 
 τα δωμάτια του ξενοδοχείου

• Δωρεάν χώρος στάθμευσης

ΠΑΡΟΧΕΣ

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 5*, 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. Ή 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, ασύρματη 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.
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... εκεί που η φύση συναντά 
την παράδοση!

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

DU LAC 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

5 ΜΕΡΕΣ
23 - 27/12 & 30/12 - 3/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο Standard 483 606 402
3ο άτομο 341 416 303
3ο άτομο έως 6 ετών 165 190 150
3ο άτομο 6 έως 12 ετών 260 315 260
Μονόκλινο Standard 677 862 549

ΓΙΆΝΝΕΝΆ - ΖΆΓΟΡΟΧΏΡΙΆ
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΚΉΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΉ

ΑΡΧ. ΔΩΔΩΝΉ - ΟΡΡΑΟΝ - ΣΠΉΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΉ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΉΣ

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 07:00 μέσω Δομοκού - Καλαμπάκας και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε 
στο γραφικό Μέτσοβο με την υπέροχη αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό 
των μεγάλων ευεργετών, επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και 
για παραδοσιακά ψώνια. Μέσω εξαιρετικής διαδρομής της Νέας Εγνατίας Οδού φτάνουμε στα Γιάννενα. Θα 
επισκεφτούμε το Μουσείο Βρέλλη (έξοδα ατομικά) όπου θα θαυμάσουμε τα φημισμένα κέρινα ομοιώματα και θα 
γνωρίσουμε, μέσα από αυτά,  τη ζωή στα χρόνια της επανάστασης. Αργότερα άφιξη και τακτοποίηση στο Grand 
Serai Congress & Spa 5* ή στο Epirus Palace Hotel Congress & Spa 5* ή στο Du Lac Congress Center 
& Spa 5* και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Σπήλαιο Περάματος - Νησί
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και 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 για ξεκούραση και το 
βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν!
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου 
Χρόνια πολλά! Χαμόγελα και ευχές συνοδεύουν το πρωινό μας. Πλούσιο μπουφέ 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 
- έξοδα ατομικά) 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 πανέμορφο και γραφικό 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 το βράδυ δείπνο μπουφέ.
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 (έξοδα ατομικά) 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 μπουφέ.
5η μέρα: Αρχ. Χώρος & Θέατρο Δωδώνης - Όρραον - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο ιερό της Δωδώνης (έξοδα ατομικά) το οποίο έχει συνδεθεί από 
τα αρχαιότατα χρόνια με τη λατρεία του Δία. Το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια μαντείο προκαλεί δέος 
με την ενέργεια που αναβρύζει ο χώρος και τις εικόνες που μας δημιουργεί από τα βάθη των αιώνων. Κατόπιν 
μας περιμένει μια περιήγηση σε μια από τις πιο σημαντικές πόλεις - φρούρια της αρχαίας Ηπείρου, το Όρραον, 

τον τόπο όπου μεγάλωσε η Πριγκίπισσα των Μολοσσών (Μυρτάλη) και πέρασε μέρος από τα παιδικά του 
χρόνια, ο γιός της, Μέγας Αλέξανδρος.  Εδώ στέκουν ακόμη αγέρωχα σε ύψος (μέχρι 7 μέτρα) μερικά από τα 
εντυπωσιακά λιθόκτιστα σπίτια του αρχαίου οικισμού. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Μέγαρο του βασιλιά Αλκέτα, τη 
μεγάλη δεξαμενή της πόλης και την οικία Α όπου μεγάλωσε η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μ. Αλέξανδρου. Η οικία 
Α θεωρείται, παγκοσμίως, ως το καλύτερα σωζόμενο παράδειγμα υστεροκλασσικής οικίας σε όλες τις αρχαίες 
δομημένες ζώνες! Και μετά από αυτήν την τόνωση γνώσης και εικόνων θα ξεκινήσουμε το ταξίδι της επιστροφής 
για την Αθήνα, μέσω της Νέας Ιόνιας οδού και της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημειώσεις: • Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.
• Στην εκδρομή την περίοδο των Θεοφανείων θα παρακολουθήσουμε τον Αγιασμό Υδάτων στη λίμνη των 
Ιωαννίνων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

GRAND SERAI 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

5 ΜΕΡΕΣ
23 - 27/12 & 30/12 - 3/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο Standard 494 609 361
3ο άτομο 419 509 339
3ο άτομο έως 3,99 ετών 150 175 150
3ο άτομο 4 έως 10 ετών 299 365 270
4ο άτομο έως 3,99 ετών 270 325 240
Μονόκλινο Standard 665 838 539

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

EPIRUS PALACE 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

5 ΜΕΡΕΣ
23 - 27/12 & 30/12 - 3/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο Standard 434 545 361
3ο άτομο 373 465 294
3ο άτομο έως 6 ετών 150 175 150
3ο άτομο 6 έως 12 ετών 290 355 250
Μονόκλινο Standard 649 833 512

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο GRAND SERAI CONGRESS & SPA 
5* ή στο EPIRUS PALACE 5* ή στο DU LAC CONGRESS CENTER & SPA 5* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο 
καθημερινά (ημιδιατροφή), στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός 
/ Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.
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Εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 07:00 μέσω Δομοκού - Καλαμπάκας και με ενδιάμεσες στάσεις 
φτάνουμε στο γραφικό Μέτσοβο με την υπέροχη αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Χρόνος για 
γνωριμία με το χωριό των μεγάλων ευεργετών, επίσκεψη στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 
με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα και για παραδοσιακά ψώνια. Μέσω εξαιρετικής διαδρομής της Νέας 
Εγνατίας Οδού φτάνουμε στα Γιάννενα. Θα επισκεφτούμε το Μουσείο Βρέλλη (έξοδα ατομικά) όπου 
θα θαυμάσουμε τα φημισμένα κέρινα ομοιώματα και θα γνωρίσουμε, μέσα από αυτά,  τη ζωή στα 
χρόνια της επανάστασης. Αργότερα άφιξη και τακτοποίηση στο Grand Serai Congress & Spa 5* 
και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Σπήλαιο Περάματος - Νησί
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και 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 για ξεκούραση και το βράδυ εορταστικό δείπνο 
Ρεβεγιόν!
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου 
Πλούσιο μπουφέ 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 - έξοδα ατομικά) 
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 πανέμορφο και γραφικό 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 το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Αρχ. Χώρος & Θέατρο Δωδώνης - Όρραον - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο ιερό της Δωδώνης (έξοδα ατομικά) το οποίο έχει 
συνδεθεί από τα αρχαιότατα χρόνια με τη λατρεία του Δία. Το αρχαιότερο στην ελληνική επικράτεια 
μαντείο προκαλεί δέος με την ενέργεια που αναβρύζει ο χώρος και τις εικόνες που μας δημιουργεί 
από τα βάθη των αιώνων. Κατόπιν μας περιμένει μια περιήγηση σε μια από τις πιο σημαντικές πόλεις 
- φρούρια της αρχαίας Ηπείρου, το Όρραον, τον τόπο όπου μεγάλωσε η Πριγκίπισσα των Μολοσσών 
(Μυρτάλη) και πέρασε μέρος από τα παιδικά του χρόνια, ο γιός της, Μέγας Αλέξανδρος.  Εδώ 
στέκουν ακόμη αγέρωχα σε ύψος (μέχρι 7 μέτρα) μερικά από τα εντυπωσιακά λιθόκτιστα σπίτια του 
αρχαίου οικισμού. Μεταξύ άλλων θα δούμε το Μέγαρο του βασιλιά Αλκέτα, τη μεγάλη δεξαμενή 
της πόλης και την οικία Α όπου μεγάλωσε η Ολυμπιάδα, η μητέρα του Μ. Αλέξανδρου. Η οικία Α 
θεωρείται, παγκοσμίως, ως το καλύτερα σωζόμενο παράδειγμα υστεροκλασσικής οικίας σε όλες τις 
αρχαίες δομημένες ζώνες! Και μετά από αυτήν την τόνωση γνώσης και εικόνων θα ξεκινήσουμε το 
ταξίδι της επιστροφής για την Αθήνα, μέσω της Νέας Ιόνιας οδού και της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου, 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΚΉΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΉ - ΑΡΧ. ΔΩΔΩΝΉ - ΟΡΡΑΟΝ - ΣΠΉΛΑΙΟ 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΉ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΉΣ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο  GRAND 
SERAI CONGRESS & SPA 5* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

27 - 30/12

Δίκλινο Standard 375

3ο άτομο 340

3ο άτομο έως 3,99 ετών 150

3ο άτομο 4 έως 12 ετών 270

4ο άτομο έως 3,99 ετών 240

Μονόκλινο Standard 521
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Στα πέτρινα στολίδια των ΤΖΟΥΜΕΡΚΏΝ
ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΉΣ - ΣΥΡΡΑΚΟ - Ι.Μ.ΚΉΠΙΝΑΣ ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΙ

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα

1η μέρα: Αθήνα - Γεφύρι Άρτας - Λίμνη Ζηρού - Γεφύρι Πλάκας - Πράμαντα
Αναχώρηση από Αθήνα μέσω της Γέφυρας του Ρίο και της Άρτας, με κατεύθυνση τα Τζουμέρκα. 
Στάση στην Άρτα στο ξακουστό γεφύρι της. Επίσκεψη στη μαγική λίμνη Ζηρού. Τα γαλαζοπράσινα 
νερά της λίμνης που περιτριγυρίζεται από κατάφυτο δάσος μαγεύουν τον επισκέπτη. Μύθοι και 
δοξασίες υφαίνουν τον ιστό της δημιουργίας της λίμνης Ζηρού. Ένα αλπικό τοπίο απαράμιλλής 
ομορφιάς που εκτείνεται σε έκταση 400 στρεμμάτων. Η λίμνη αποτελούσε λιμναίο σπήλαιο που 
η οροφή του κατέρρευσε πριν από 10.000 χρόνια περίπου! Μόνιμος κάτοικος της λίμνης η βίδρα, 
ενώ στα δάση που την περιβάλουν ζουν αρκετοί σκίουροι. Επίσκεψη στο μεγαλύτερο μονότοξο  
γεφύρι των Βαλκανίων το θρυλικό γεφύρι της Πλάκας. Το γεφύρι στήθηκε από την αρχή με την 
καθοδήγηση των καθηγητών και φοιτητών του Πολυτεχνείου. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό 
οικισμό των Πραμάντων, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, χτισμένο στους πρόποδες της 
Στρογγούλας. Τακτοποίηση στο πολυτελών προδιαγραφών ξενοδοχείο Anavasis Mountain 
Resort 4* και το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Καταρράκτης - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα
Μελισσουργοί - Αγ. Παρασκευή
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας, βλέποντας έναν από τους 
πολλούς νερόμυλους που υπάρχουν στα Τζουμέρκα. Αφού δούμε τη νεροτριβή και τα μαντάνια 
στην Άγναντα, συνεχίζουμε για  τους επιβλητικούς δίδυμους καταρράκτες στο πανέμορφο 
ομώνυμο χωριό. Χρόνος για καφέ σε 1200μ. υψόμετρο με θέα τα γύρω βουνά, τον Άραχθο και 
τον Αμβρακικό κόλπο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο καταπληκτικό σπήλαιο της Ανεμότρυπας με 
τις όμορφες λιμνούλες που σχηματίζονται από το ποτάμι που κυλάει μέσα του (έξοδα ατομικά). 
Περιήγηση στα Πράμαντα, όπου βλέπουμε την εντυπωσιακή κεντρική εκκλησία Αγ. Παρασκευή 
και την πέτρινη βρύση «αράπης» σε μια από τις ωραιότερες πλατείες των Τζουμέρκων πίνοντας 
τον καφέ μας. Συνεχίζουμε την περιήγηση στην αετοφωλιά των Τζουμέρκων, τους γραφικούς 
Μελισσουργούς, αγναντεύοντας από μακριά τον μεγαλύτερο καταρράκτη στα Βαλκάνια 
ύψους 330μ. Κλείνουμε την μέρα μας με προσκύνημα στο ιστορικό μοναστήρι της Αγίας 
Παρασκευής, δίπλα στο κρησφύγετο του θρυλικού Κατσαντώνη, τον τόπο που δημιούργησε 
το πρώτο επαναστατικό του σώμα ο Καραϊσκάκης με τον Μπακόλα, τον χώρο προετοιμασίας 
για την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Το μοναστήρι είχε λειτουργήσει από την αντίσταση και 
ως νοσοκομείο στην κατοχή από τους Γερμανούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ 
δείπνο.

3η μέρα: Ι.Μ.Κηπίνας - Κουιάσα - Καλαρρύτες - Συρράκο
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα. Η μέρα μας αρχίζει με προσκύνημα στο εντυπωσιακότερο 
μοναστήρι της Ηπείρου που χτίστηκε το 1212 και είναι χτισμένο σε σπηλιά κατακόρυφου βράχου. 

Συνεχίζουμε για  μια εύκολη παραποτάμια πεζοπορία στη μαγευτική Κουιάσα. Η διαδρομή 
κινείται στις άκρες του ποταμού Καλαρρύτικου  αντικρίζοντας πέτρινο γεφύρι, λιμνούλες και 
καταρράκτες. Συνεχίζουμε για τους Καλαρρύτες, ‘Ίσως το πιο ανέπαφο στο χρόνο χωριό στην 
Ελλάδα. Οι Καλαρρύτες με τα πολλά γεφυράκια είναι ο τόπο καταγωγής του ιδιοκτήτη του 
διάσημου οίκου BVLGARI. Θα δούμε τον Ναό του Αγ.Νικολάου και αν σταθεί δυνατό το ιδιωτικό 
λαογραφικό μουσείο Γκολφινοπούλου καθώς και το μουσείο αργυροχρυσοχοΐας (έξοδα 
ατομικά). Αργότερα θα γνωρίσουμε το Συρράκο με την καταπληκτική αρχιτεκτονική, ένα από τα 
ομορφότερα χωριά της Ελλάδος. Αν σταθεί εφικτό θα δούμε το λαογραφικό μουσείο στο πατρικό 
του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη (έξοδα ατομικά). Χρόνος για γεύμα και περίπατο και επιστροφή 
στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας και το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Πράμαντα - Ελληνικό - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και αναχωρούμε από τα Πράμαντα για επίσκεψη στο χωριό 
Ελληνικό το οποίο κοσμείται με έργα σύγχρονης τέχνης του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Επίσκεψη 
στο μουσείο με τα υπέροχα γλυπτά (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Χρόνος για 
καφεδάκι και επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη το βράδυ.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

24 - 27/2 & 23 - 26/3
2 - 5/6 & 22 - 25/6

16 - 19/11 & 7 - 10/12

Δίκλινο 334

Δίκλινη Σουίτα 387

3ο άτομο 250

Μονόκλινο 420

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 4* • Μπουφέ πρόγευμα και 
δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια 
εισόδων σε χώρους επισκέψεων,

Όπου κι αν πετάξει το μάτι, συναντά την 
ασυναγώνιστη ομορφιά της τζουμερκιώτικης προίκας!
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Γιορτές στην γαλήνια Θεσπρωτία, στα νερά του Αμβρακικού, 
του Αχέροντα και τα Αθαμανικά Όρη!!!

1η μέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα
Αναχώρηση στις 07:00 από την Αθήνα ώρα για την Άρτα με το παραδοσιακό της γεφύρι και το κάστρο και από εκεί για την 
νησιωτική Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο Margarona Royal 3* στην Πρέβεζα και το βράδυ δείπνο σε μπουφέ.

2η μέρα : Νικόπολη - Ρωμαϊκό Υδραγωγείο - Αχέροντας - Νεκρομαντείο 
Μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας αρχίζει με επίσκεψη στην ρωμαϊκή Νικόπολη με τη μακραίωνη ιστορία, που ιδρύθηκε από 
τον Οκταβιανό το 31 π.Χ. (έξοδα ατομικά, για είσοδο και ξενάγηση). Κατόπιν στις ξεναγήσεις μας προστίθεται το επιβλητικό 
Ρωμαϊκό Υδραγωγείο και συνεχίζουμε για το χωριό Αμμουδιά όπου καιρού επιτρέποντος θα κάνουμε την περίφημη βαρκάδα 
(έξοδα ατομικά) στις εκβολές του Ομηρικού ποταμού Αχέροντα. Ακολουθεί επίσκεψη σε έναν από τους πιο σημαντικούς 
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, το Νεκρομαντείο (έξοδα ατομικά). Από εκεί θα κατευθυνθούμε στις πηγές του Αχέροντα 
για να απολαύσουμε το τοπίο. Χρόνος για γεύμα και καφέ, επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν 
με μπουφέ!

3η μέρα: Τζουμέρκα - Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα
Χρόνια Πολλά! Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μία φανταστική διαδρομή στα άγριας ομορφιάς Τζουμέρκα. Μέσω Πλάκας 
κατευθυνόμαστε για το κεφαλοχώρι των Αγνάντων όπου χρόνος για καφέ και βόλτα και στη συνέχεια επίσκεψη στο σπήλαιο 
της Ανεμότρυπας (έξοδα ατομικά). Ανάπαυλα για γεύμα στα Πράμαντα (έξοδα ατομικά) και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Ναύπακτος - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Ναύπακτο, μια από τις αρχαιότερες και ομορφότερες ελληνικές πόλεις, που γνώρισε 
περιόδους μεγάλης ακμής και συνδέθηκε με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Εδώ θα αντικρύσουμε το πολυθρύλητο λιμάνι που 
περικλείει την ιστορία της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου και το κάστρο που δεσπόζει πάνω από την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό και καφέ (έξοδα ατομικά) και επιστροφή στην Αθήνα μέσω Ρίου - Αντιρρίου με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο MARGARONA ROYAL 3* • 
Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 1,5 € ανά 
δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους 
επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

23 - 26/12 & 30/12 - 2/1
Δίκλινο 275
3ο άτομο 213
3ο άτομο έως 10 ετών 150
Μονόκλινο 365

“γλυκά Σπάργανα στην Ήπειρο”

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα
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Bucket list

Μακεδονία

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

 Γρεβενά Δράμα Ημαθία 
Θεσσαλονίκη Καβάλα Καστοριά 
Κιλκίς Κοζάνη Πέλλα Πιερία 
Σέρρες Φλώρινα Χαλκιδική
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Γαστρονομία
Μακεδονίτικο Τσομπλέκι

Ευριστέ 

Φασουλοταβάς

Γκιουσλεμέδες

Λιγδοψυχές

Σφουγγάτα 

Εκδηλώσεις
The Christmas Circus

Χριστούγεννα στη Μονή Λαζαριστών

Ονειρούπολη Δράμα 

Δραστηριότητες
Πεζοπορία 

Ski Καιμακτσαλάν & Βασιλίτσα

Ζωολογικός Κήπος Φλώρινας & Νυμφαίο 

Ράφτινγκ στον Αλιάκμονα 

Λουτρά Πόζαρ 

Τοπικά προϊόντα
Ελιές

Ιφκάδια

Πέστροφα Δράμας

Κρασί Μαρώνειας

Aξιοθέατα
Οχυρό Ρούπελ

Λιμναίος Οικισμός

Βεργίνα

Δίον

Nightlife
Περπάτημα στην Παραλία Θεσσαλονίκης

Βόλτα στα Λουτρά Πόζαρ και φαγητό στο χωριό Όρμα 

Νυχτερινό περπάτημα στην Καβάλα

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 για την πανέμορφη πόλη της Καστοριάς, μέσω Καλαμπάκας. 
Καμινάδες που στέλνουν μηνύματα θαλπωρής και γλυκές μυρωδιές από τα πετρόχτιστα 
αρχοντικά μας καλωσορίζουν στην πόλη των γουναράδων, την Καστοριά. Τακτοποίηση στο 
πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο Limneon Resort & Spa 5* Deluxe στην Καστοριά. 
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Ενυδρείο - Σπήλαιο Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου” - Λαογραφικό Μουσείο 
(Αρχοντικό Αϊβάζη) - Πόλη (Ντολτσό)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για 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 Βαρθολομαίος. Επόμενη μας στάση το Σπήλαιο Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”, 
με τον μύθο που το συνοδεύει. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εκπληκτικής ιστορικής και 
πολιτιστικής ομορφιάς Λαογραφικό Μουσείο 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, στην παλιά πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά 
που θυμίζουν την ακμή μιας άλλης εποχής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο. 
3η μέρα: Πρέσπες - Άγιος Γερμανός - Ψαράδες - Άγιος Αχίλλειος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική επίσκεψη στα φυσικά σύνορα της 
χώρας, τη Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τον Αγ. Γερμανό, κεφαλοχώρι της περιοχής με τα περίφημα 
φασόλια Πρεσπών και τον οικισμό Ψαράδες, με αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής. 
Ο Εθνικός Δρυμός των Πρεσπών – ο μεγαλύτερος της χώρας μας - με μοναδική και σπάνια 
πανίδα και χλωρίδα, είναι ακόμα ένα από τα πολλά πράγματα που έχει κανείς να θαυμάσει ενώ 
θα επισκεφθούμε και τον Άγιο Αχίλλειο, το ακριτικό νησάκι μέσα στη λίμνη της Μικρής Πρέσπας, 
όπου δεσπόζει το μνημείο – σύμβολο των Πρεσπών, η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική!
4η μέρα: Νυμφαίο 
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ 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. Χρόνος για βόλτα, καφέ και γεύμα (έξοδα ατομικά) και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
5η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και 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.

Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί τίποτα από τα 
αναγραφόμενα.
Σημείωση: Στο πρόγραμμα της 4ήμερης εκδρομής δεν περιλαμβάνεται η 5η μέρα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΝΥΜΦΑΙΟ  - ΣΠΉΛΑΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΝΤΟΛΤΣΟ - ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

Στα ΆΡΧΟΝΤΙΚΆ των ΓΟΥΝΆΡΆΔΏΝ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελέστατο 
LIMNEON RESORT & SPA (5* Deluxe) στην Καστοριά • Πρωινό και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Ποτό cocktail και 
σοκολατένιες λιχουδιές υποδοχής κατά την άφιξη του γκρουπ • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ ΕΝΔΙΆΜΕΣΆ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ

5 ΜΕΡΕΣ
22 - 26/12

4 ΜΕΡΕΣ
27 - 30/12

4 ΜΕΡΕΣ
30/12 - 2/1

Δίκλινο 422 307 337
3ο άτομο 342 247 277
3ο άτομο έως 4 ετών 175 150 150
3ο άτομο 4 έως 12 ετών 295 210 240
Μονόκλινο 545 399 429
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ΝΕΣΤΟΡΙΟ - ΚΆΣΤΟΡΙΆ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΛΙΜΝΗ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 

εκεί που η φύση ζωγραφίζει!!!
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Νεστόριο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας - Γρεβενών. Άφιξη στο διάσημο για την φυσική 
του ομορφιά Νεστόριο στις πλαγιές του Γράμμου και δίπλα στις όχθες του Αλιάκμονα. Τακτοποίηση στο πολυτελές Afkos 
Grammos Boutique Hotel 4* Sup και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Άργος Ορεστικόν (Αρχ. Μουσείο) - Ενυδρείο & Σπήλαιο Καστοριάς - Αρχοντικό Αϊβάζη - Ντολτσό
Πρόγευμα μπουφέ και οι επισκέψεις μας ξεκινάνε από το εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς τοπίο, έξω από το Νεστόριο, στα 
πρώτα βήματα του Αλιάκμονα ποταμού, όπου τα καλοκαίρια πραγματοποιείται το περίφημο River Party, το πιο γνωστό 
στην κατηγορία του στην πατρίδα μας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το αξιόλογο Αρχ. Μουσείο στο Άργος Ορεστικόν 
(έξοδα ατομικά), με συλλογές από σχεδόν όλη την ιστορική διαδρομή της περιοχής. Αργότερα στην πόλη της Καστοριάς 
θα θαυμάσουμε τα νέα της καμάρια, το μεγαλύτερο ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων, καθώς και το Σπήλαιο 
Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Χρόνος για περίπατο στην πάντα εντυπωσιακή παλιά πόλη (Ντολτσό), όπου θα έχουμε 
τον χρόνο να θαυμάσουμε, σε ένα από τα παλιά - επιβλητικά αρχοντικά της πόλης, το Λαογραφικό Μουσείο - Αρχοντικό 
Αϊβάζη (έξοδα ατομικά). Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και θα επιστρέψουμε, το απόγευμα στο υπέροχο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν σε μπουφέ.

3η μέρα: Πρέσπες - Άγιος Γερμανός - Ψαράδες - Άγιος Αχίλλειος 
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς τα βόρεια - υδάτινα φυσικά σύνορα της χώρας, 
τον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών, με σπάνια πανίδα και χλωρίδα. Επίσκεψη στη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα, το κεφαλοχώρι 
της περιοχής Αγ. Γερμανό με τα περίφημα φασόλια με ονομασία προέλευσης - που κρατούν ζωντανή μαζί με άλλα 
προϊόντα της περιοχής την μικροοικονομία της - και τον οικισμό Ψαράδες, το ακροτελεύτιο χωριό της χώρας μας. Από 
τις πιο όμορφες στιγμές της ημέρας μας, η επίσκεψη στο νησάκι του Αγ. Αχιλλείου με την πολυφωτογραφημένη πλωτή 
πεζογέφυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Λίμνη Πολυφύτου - Λάρισα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για εξοχική - οπτική ανάπαυλα σε ονειρική διαδρομή προς τη Νεράιδα, χωριό 
“πάνω” στο μοναδικό σκηνικό της τεχνητής λίμνης του Πολυφύτου (Αλιάκμονα). Συνεχίζουμε, παίρνοντας το δρόμο προς 
την Θεσσαλία και συγκεκριμένα  τη Λάρισα. Θα ανέβουμε στο Φρούριο, όπου θα έχουμε το χρόνο για μεζέδες και ουζάκια, 
αγναντεύοντας το υπέροχο τοπίο (έξοδα ατομικά) και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν • Διαμονή στο AFKOS GRAMMOS BOUTIQUE HOTEL 4* Sup. 
• Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς •  Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά 
διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

23 - 26/12  &  30/12 - 2/1  &  5 - 8/1
Δίκλινο 362

3ο άτομο 287

Μονόκλινο 459
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ΒΕΡΜΙΟ - ΚΆΪΜΆΚΤΣΆΛΆΝ - ΛΟΥΤΡΆ ΠΟΖΆΡ

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 Αιγές Μέλαθρον 4* στην είσοδο της πόλης της Βέροιας, που μας υποδέχεται 
με ζεστασιά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας (έξοδα ατομικά), 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 εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν!

3η μέρα: Έδεσσα - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος (Καϊμακτσαλάν)
Χρόνια Πολλά! 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 σε μπουφέ.

4η μέρα: Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ) - Αγ. Νικόλαος - Νάουσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και 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 μπουφέ.

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 και 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.

Σημειώσεις: Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται το πρόγραμμα της 2ης ημέρας. 

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ΑΙΓΕΣ 
ΜΕΛΑΘΡΟΝ 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός - Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

ΔΙΟΝ - ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΑΟΥΣΑ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΒΉΜΑ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

5 ΜΕΡΕΣ
23 - 27/12 & 30/12 - 3/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο 337 414 301
3ο άτομο 247 299 235
4ο άτομο 230 280 215
3ο άτομο έως 10 ετών 150 175 150
4ο άτομο έως 10 ετών 210 250 215
Μονόκλινο 414 513 367

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα



26

• Το εορταστικό δείπνο στις 24/12 περιλαμβάνει τον εορταστικό μπουφέ και μουσική από DJ
(τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται)

• Το εορταστικό δείπνο στις 31/12 περιλαμβάνει τον εορταστικό μπουφέ, 1 ποτήρι αφρώδες 
κρασί στην αλλαγή του χρόνου και μουσική από DJ (τα επιπλέον ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται)

• Δωρεάν πρόσβαση σε High speed wi-fi internet
• Internet Corner στο Lobby του ξενοδοχείου

• Υπαίθριος χώρος στάθμευσης, κατόπιν διαθεσιμότητας, χωρίς χρέωση
• Εσωτερικό parking με χρέωση 10 € ημερησίως

ΠΑΡΟΧΕΣ

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.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ημιδιατροφή
& ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
23 - 26/12

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
30/12 - 2/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3

Δίκλινο Classic 138 162

Δίκλινο Deluxe 156 180

3o άτομο σε Classic 30 18

3o άτομο σε Deluxe 18 30

3ο άτομο έως 4 ετών * Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο έως 10 ετών ** 18 18

Μονόκλινο Classic 114 139

Μονόκλινο Deluxe 132 160

GRAND HOTEL PALACE 5*
Θεσσαλονίκη

* Στο κρεβάτι των γονιών του
** Σε extra bed
Σημείωση: 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.

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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ΘΕΣΣΆΛΟΝΙΚΗ - ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 07:30 και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στο γραφικό Λιτόχωρο, 
στους πρόποδες του Ολύμπου. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) στα παραδοσιακά εστιατόρια 
γύρω από την γεμάτη ευωδιές πλακόστρωτη πλατεία. Συνεχίζουμε για τη «νύφη του Θερμαϊκού», 
την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Άφιξη και εγκατάσταση στο Grand Hotel Palace 5* ή στο The Met 
5*. Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις τους! Το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η μέρα: Έδεσσα (καταρράκτες) - Παλαιός Αγ. Αθανάσιος - Εβόρα Πέλλας
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες της Έδεσσας. 
Συνεχίζουμε τη θαυμάσια διαδρομή μέχρι τον παραδοσιακό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, 
το πιο κοσμικό ορεινό χωριό και top χειμερινό θέρετρο της Μακεδονίας, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί 
από το Υπ. Πολιτισμού ως διατηρητέος. Ο μέχρι πρόσφατα εγκαταλελειμμένος Παλιός Αγ. Αθανάσιος 
έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα πιο κοσμικά ορεινά χωριά με έντονο παραδοσιακό χρώμα, όμορφους 
ξενώνες, στιλάτα μπαράκια, ταβέρνες που απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές βίλλες κ.α. Επόμενη 
στάση στα 1030 μέτρα υψόμετρο, για καφέ ή γλυκό (γνωστό για τα ελληνικά pancakes) στη 
μαγευτική Εβόρα (πάνω από το χωριό Παναγίτσα), δοκιμάζοντας τοπικά προϊόντα και θαυμάζοντας 
την εντυπωσιακή θέα της λίμνης Βεγορίτιδας, καθώς και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον της 
περιοχής. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα, ξεκούραση και το βράδυ εορταστικό δείπνο 
Ρεβεγιόν με μουσική από DJ, γλέντι και χορό!
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 και η Κατακόμβη του Αγίου Δημητρίου 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 στα ξενοδοχεία μας και το βράδυ δείπνο μπουφέ. 
4η μέρα: Σπήλαιο Αλιστράτης -  Οχυρό Ρούπελ (Γραμμή Οχυρών Μεταξά)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο σπήλαιο της Αλιστράτης, 
ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας. Το θέαμα είναι σπάνιο, καθώς το σπήλαιο 
είναι γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες μέχρι και 15 μέτρων. Μέσω μοναδικής, φορτισμένης 
συναισθηματικά και ιστορικής σημασίας διαδρομής, θα επισκεφθούμε το οχυρό Ρούπελ, ένα από τα 
αμυντικά οχυρά κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, με καταφύγια 1849 μέτρων και 
στοές 4251 μέτρων. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο Ρούπελ, βρήκαν σε τοίχο γραμμένο με κιμωλία 
το μήνυμα: “Στις Θερμοπύλες σκοτώθηκαν οι 300, εδώ θα πέσουν οι 80”, όσοι ήταν και οι Έλληνες 
που επάνδρωναν τον συγκεκριμένο τομέα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και καφέ στην περιοχή. 
Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχεία και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
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 
Βαλτάδων. Χρόνος για ένα τελευταίο καφέ ή γεύμα στη συμπρωτεύουσα (έξοδα ατομικά) και 
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Στην τετραήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα. Η σειρά των εκδρομών - 
επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο GRAND 
HOTEL 5* ή στο THE MET 5* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στα ξενοδοχεία καθημερινά (ημιδιατροφή) 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με μουσική από DJ • 1 ποτήρι 
αφρώδες κρασί στην αλλαγή του χρόνου •Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

THE MET 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12

5 ΜΕΡΕΣ
23 - 27/12

4 ΜΕΡΕΣ
30/12 - 2/1

5 ΜΕΡΕΣ
30/12 - 3/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο 358 431 425 521 358
3ο άτομο 245 299 245 299 245
3ο άτ. έως 12 ετών 150 170 150 170 150
Μονόκλινο 499 623 637 802 499

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

GRAND HOTEL 5*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12

5 ΜΕΡΕΣ
23 - 27/12

4 ΜΕΡΕΣ
30/12 - 2/1

5 ΜΕΡΕΣ
30/12 - 3/1

Δίκλινο Classic 328 412 357 451
Δίκλινο Deluxe 350 450 380 481
3ο άτομο σε Classic 230 280 199 240
3ο άτομο σε Deluxe 199 240 230 280
3ο άτομο έως 4 ετών * 145 170 145 170
3ο άτομο 4 έως 10 ετών ** 190 230 190 230
Μονόκλινο Classic 442 562 505 645
Μονόκλινο Deluxe 487 623 556 715
* Στο κρεβάτι των γονιών του 
** Σε extra bed

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΣΠΉΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΉΣ - ΕΔΕΣΣΑ

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για τις Σέρρες, με την όμορφη κεντρική πλατεία και το μοναδικό 
Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων (έξοδα ατομικά). 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. Ευκαρία να χαρίσετε στον εαυτό σας στιγμές 
χαλάρωσης στο SPA του ξενοδοχείου. Το βράδυ δείπνο μπουφέ ατενίζοντας τον Κουλά της πόλης 
των Σερρών.

2η μέρα: Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) - Οχυρό Λίσσε - Δράμα (Ονειρούπολη)
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και θα αναχωρήσουμε με κατεύθυνση το όρος Φαλακρό για να 
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 Ρεβεγιόν 
συνοδεία μουσικής 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 μπουφέ πρόγευμα 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 με τα αιωνόβια πλατάνια και τα άφθονα νερά που 
κυλούν, σχηματίζοντας σε αρκετά σημεία μικρούς καταρράκτες. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις πολυτελείς του ανέσεις ή για στιγμές χαλάρωσης στο 
σύγχρονο του SPA. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Ενυδρείο Βυρώνειας (Στρυμόνας) - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόϊα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε στον Δήμο Πετριτσίου, λίγο δίπλα από τον ποταμό 
Στρυμόνα, όπου βρίσκεται το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας (εφόσον είναι σε λειτουργία - έξοδα 
ατομικά), 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. 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 τη Φάρμα Προστασίας (εφόσον είναι ανοιχτά - έξοδα ατομικά) 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 στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

5η μέρα: Σπήλαιο Αλιστράτης - Πρώτη Σερρών - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα 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 με ύψος έως 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 4η μέρα 
• Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την ημερομηνία αναχώρησης και 
βάσει των αργιών, χωρίς να υπάρχει καμία παράλειψη.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
ELPIDA RESORT & SPA 4* sup. • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του εορταστικού Ρεβεγιόν συνοδεία μουσικής την παραμονή Χριστουγέννων • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΛΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΛΙΜΝΉ ΚΕΡΚΙΝΉ - ΣΠΉΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΉ
ΟΧΥΡΟ ΛΙΣΣΕ - ΔΡΑΜΑ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΉΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΉ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12

5 ΜΕΡΕΣ
22 - 26/12

Δίκλινο 322 393
3ο άτομο 256 303
4ο άτομο 214 283
Μονόκλινο Classic 385 485

Χειμερινή απόδραση στα ΣΕΡΡΆΣ 
και στο χιονοδρομικό κέντρο του Λαϊλιά

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα
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Bucket list

Θράκη

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

 Έβρος Ξάνθη Ροδόπη
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Γαστρονομία
Καπαμάς Κομοτηνής

Παστό χοιρινό

Αλλαντικά

Λάχανο τουρσί σε πίτες και με κρέας

Σουτζούκ λουκούμ

Φλογέρες με ταχίνι και καρύδια

Σιροπιαστά γλυκά

Καριόκα Ξάνθης

Εκδηλώσεις

Δραστηριότητες
Πεζοπορία 

Παρατήρηση Πουλιών στο Δάσος Δαδιάς 

Βαρκάδα Δέλτα Έβρου

Με βάρκα στον Εβρο

Παρατήρηση πουλιών-Δαδιά

Δραστηριότητες στον Νέστο

Τοπικά προϊόντα
Κασέρι Ξάνθης

Μεταξωτά Σουφλίου

Λουκάνικα Σουφλίου

Ιφκάδια

Κους Κους

Καπνός

Μέλι

Aξιοθέατα
Δέλτα Έβρου

Θρακικά Τέμπη Νέστου

Πομακοχώρια

Δάσος Δαδιάς

Φάρος Αλεξανδρούπολης

Δάσος Χαϊντούς

Οροσειρά Ροδόπης

Ιερό Μεγάλων Θεών

Χωριά κάμπου Κομοτηνής

Βιστονίδα

Nightlife
Περπάτημα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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Στη Γη των Παιόνων ...ΚΙΛΚΙΣ & ΚΕΡΚΙΝΗ
Ελάτε μαζί μας, να ανακαλύψουμε τους κρυμμένους θησαυρούς του Βορρά!

1η μέρα: Αθήνα - Κιλκίς
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 6:30  το πρωί, με προορισμό το πανέμορφο  - ιστορικό Κιλκίς, με 
τις απαραίτητες στάσεις. Μέσω της εθνικής οδού διασχίζουμε την Ελλάδα μας και ανηφορίζοντας, 
φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας Habitat Hotel 3* στο κέντρο της πόλης του Κιλκίς.  Τακτοποίηση 
στα δωμάτια και το βράδυ δείπνο σε τοπική ταβέρνα.

2η μέρα: Σπήλαιο Κιλκίς - Πέλλα (αρχ. μουσείο) - Αγ. Νικόδημος - Γουμένισσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και θα κατευθυνθούμε προς το Σπήλαιο του Κιλκίς (έξοδα ατομικά), 
ένα από τα ωραιότερα τουριστικά αξιοθέατα του νομού, το οποίο ανακαλύφθηκε τυχαία το 
1925 και βρίσκεται μέσα στο λόφο του Αγίου Γεωργίου. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στην 
Ελλάδα, με σπανιότατο διάκοσμο από κοραλλιογενές υλικό. Συνεχίζουμε για την ξακουστή 
Πέλλα, την γενέτειρα των βασιλιάδων και των θρύλων, τη μεγαλύτερη και πιο φημισμένη  πόλη 
της Μακεδονίας στα χρόνια του Φίλιππου και των Μακεδόνων. Θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο (έξοδα ατομικά), όπου θα θαυμάσουμε τα ευρήματα της εξαιρετικής κληρονομιάς 
ιστορίας μας. Θα πάρουμε το δρόμο για ένα από τα πιο σημαντικά μοναστήρια,  αυτό του Αγίου 
Νικόδημου του Αγιορείτη, σε μια από τις ομορφότερες πλαγιές του όρους Πάικου, σε υψόμετρο 
700 περίπου μέτρων κοντά στην Γουμένισσα. Το μοναστήρι είναι μετόχι της Ιεράς Μονής Σίμωνος 
Πέτρας Αγίου Όρους και χτίστηκε το 1981. Η διαδρομή από τη Γουμένισσα ως το Μοναστήρι είναι 
υπέροχη ακόμα και το χειμώνα. Εξαιρετικά επιβλητικό, στέκεται εκεί ψηλά, έτοιμο να υποδεχτεί 
τους επισκέπτες του. Αφού απολαύσουμε τον ελληνικό μας καφέ στο Αρχονταρίκι του, ελεύθερος 
χρόνος στη Γουμένισσα για γεύμα (έξοδα ατομικά). Αργότερα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για 
ξεκούραση και το βράδυ εορταστικό δείπνο σε τοπική ταβέρνα.

3η μέρα: Λίμνη Δοϊράνη - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Χρόνια Πολλά!! Μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με την καταπληκτική, πανοραμική 
διαδρομή,  για τη λίμνη Δοϊράνη. Σύντομη στάση για τις απαραίτητες φωτογραφίες μας στο 
εκπληκτικό αυτό τοπίο. Συνεχίζουμε για την λίμνη Κερκίνη, την τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε 
το 1932 με την δημιουργία φράγματος στον ποταμό Στρυμόνα. Η έκταση της λίμνης ποικίλλει 
ανάλογα με την εποχή. Αποτελεί ιδιαίτερα προστατευμένο υδροβιότοπο και τοπίο σπάνιας 
ομορφιάς με θέα το βουνό Μπέλες και την κοιλάδα Σερρών. Θαυμασμό προκαλούν τα 
παραποτάμια δάση, τα νούφαρα και η ποικιλία των ψαριών που αποτελούν και πηγή εισοδήματος 
για πολλούς κατοίκους της περιοχής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα γραφικά Άνω Πορόια, 
ένα χωριό κατάφυτο με τρεχούμενα νερά και με θέα στη λίμνη.  Εδώ θα απολαύσουμε (έξοδα 

ατομικά) τοπικές λιχουδιές, όπως βουβάλι, αγριογούρουνο και άλλα. Χρόνος ελεύθερος για 
περίπατο, βαρκάδα και καφεδάκι και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.  
Το βράδυ δείπνο σε τοπική ταβέρνα.

4η μέρα: Άγιος Γεώργιος - Κάστρο (Γυναικόκαστρο) - Τοπικό οινοποιείο 
(Γουμένισσα) - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και θα επισκεφτούμε την ανδρική μονή του Αγίου Γεωργίου. 
Σύμφωνα με την προφορική παράδοση η Μονή Αγίου Γεωργίου Λόφου Κιλκίς ιδρύθηκε το 1856 
κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα μακεδονίτικης 
βασιλικής. Κατόπιν θα μεταβούμε στο κάστρο της περιοχής, το «Γυναικόκαστρο» όπως οι ντόπιοι 
το αποκαλούν. Το κάστρο χτίστηκε από τον Ανδρόνικο  Γ’ Παλαιολόγο, κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του (1328-1341) με πιθανότερη χρονολογία το 1334.  Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
σε τοπικό οινοποιείο στη Γουμένισσα, για να γνωρίσουμε τα περίφημα κρασιά της (έξοδα 
ατομικά). Μετά από αυτή την επίσκεψη θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις, πραγματικά γεμάτοι από όμορφες εικόνες και έντονα συναισθήματα στη 
γη των Παιόνων.

Σημείωση: Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί 
κάποια από αυτές.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο HABITAT 
HOTEL 3* • Μπουφέ πρόγευμα στο ξενοδοχείο και δείπνο σε τοπική ταβέρνα καθημερινά (ημιδιατροφή), 
με εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική την παραμονή Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια 
εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΆ
23 - 26/12  &  30/12 - 2/1  &  5 - 8/1

Δίκλινο 299

3ο άτομο 240

Μονόκλινο 369

Η γη των Παιόνων, με πόλη - πρωτεύουσά της την Αμυδώνα, το σημερινό Αξιοχώρι.  Αρχαιολογικά ευρήματα, μαρτυρούν πως η περιοχή κατοικείται από τα 
αρχαϊκά χρόνια.  Η πόλη πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη Καλλικώς και αργότερα από το ρωμαϊκό Κάλλικουμ. Ήταν λοιπόν το callicum, το δερμάτινο 
κόσκινο, με το οποίο συλλεγόταν ο χρυσός από τον ποταμό Εχέδωρο. Η περιοχή υπήρξε σημαντικότατος σταθμός στο δημόσιο ρωμαϊκό οδικό δίκτυο.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα
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• 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).

RAMADA PLAZA THRAKI
Αλεξανδρούπολη

ΠΑΡΟΧΕΣ ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Αυτός ο άρτια εξοπλισμένος και πολυτελής χώρος φιλοξενίας δημιουργήθηκε στην ιδανικότερη παραλιακή τοποθεσία στο δυτικό όριο της Αλεξανδρούπολης.
Το Ramada Plaza by Wyndham Thraki 5* αιχμαλωτίζει το βλέμμα του επισκέπτη με την μοντέρνα αρχιτεκτονική του που σέβεται και αξιοποιεί το φυσικό περιβάλλον ενώ στο 
εσωτερικό γοητεύει με την πολυτελή αλλά λιτή διακόσμηση.

Με την άριστη υποδομή και τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προσφέρει, το Ramada Plaza by Wyndham Thraki αποτελεί νέο σημείο αναφοράς για την Βόρεια Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια και ισχυρό πόλο έλξης επισκεπτών σε μια από τις ομορφότερες και πιο ανεξερεύνητες περιοχές της χώρας. Κάθε ένα από τα 149 δωμάτια και σουίτες του Ramada Plaza 
by Wyndham Thraki είναι διακοσμημένο με υψηλή αισθητική και ποιότητα. Απολαύστε την διαμονή στους πλήρως ανακαινισμένους χώρους και χαλαρώστε στη μεγάλη βεράντα 
και τη μοναδική θέα στην πισίνα και στο Αιγαίο Πέλαγος.

Υπηρεσίες Thraki Thalasso & Wellness SPA:

Mόνο για τους πελάτες του MANESSIS TRAVEL προσφέρονται οι παρακάτω υπηρεσίες στο Thraki Thalasso & Wellness Spa, συνολικής 
επιφάνειας 2.400 τμ., το οποίο στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό και παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης στους 
επισκέπτες του. 

1. Δωρεάν χρήση του γυμναστήριου με τη συνεχή επίβλεψη έμπειρου γυμναστή. 
2. Έκπτωση 20% στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών και προϊόντων του χώρου.

Η είσοδος στους χώρους των πισινών και των δωματίων θεραπειών επιτρέπεται κατόπιν ραντεβού σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 16ο 
έτος της ηλικίας τους.

Παροχές: 
•Welcome Drink κατά την άφιξη •Priority allocation δωματίων •Πρωινό σε αμερικάνικο μπουφέ, μεσημεριανά γεύματα και δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες.

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

ΜΥΘΙΚΗ ΘΡΆΚΗ - ΆΝΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΣ ΕΒΡΟΣ
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ - ΚΟΜΟΤΉΝΉ - ΞΑΝΘΉ - ΣΟΥΦΛΙ - ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ (ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ)

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση στις 06:00 για την μεγάλη γη, τη Θράκη. Άφιξη στο Ramada Plaza Thraki 5* Lux ή στο Grecotel 
Astir Egnatia 4*, τακτοποίηση στα πολυτελή δωμάτια και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
2η 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 (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο μπουφέ.
3η μέρα: Φέρες - Δέλτα Έβρου
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στις βυζαντινές Φέρες, με το συγκρότημα λουτρών, το Υδραγωγείο 
(αξιοθέατα από την εποχή της Τουρκοκρατίας) και την Παναγία την Κοσμοσώτειρα. Φτάνοντας στο Δέλτα Έβρου και 
το Εθνικό του πάρκο (έξοδα ατομικά), θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το οικοσύστημα που σχηματίζει ο 
ποταμός που προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar κα θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα του ποταμού. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με μουσική DJ, γλέντι και χορό!
4η μέρα: Κομοτηνή - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
Χρόνια Πολλά!! Απολαυστικό πρωινό και η στολισμένη 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, αντικέρι, 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 δείπνο μπουφέ.
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 (έξοδα ατομικά). 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 μπουφέ.
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.
Σημείωση: Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Συνοπτικό πρόγραμμα 5 ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη  /  2η μέρα: Διδυμότειχο - Πεντάλοφος - Ορεστιάδα 

3η μέρα: Δέλτα Έβρου - Φέρες - Σουφλί  /  4η μέρα: Κομοτηνή - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

RAMADA PLAZA 
THRAKI

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
5 ΜΕΡΕΣ
22-26/12

6 ΜΕΡΕΣ
22-27/12

5 ΜΕΡΕΣ
29/12-2/1

6 ΜΕΡΕΣ
29/12-3/1

Δίκλινο θέα κήπος 386 435 416 469
Δίκλινο θέα θάλασσα 405 456 435 490
3ο άτομο 325 365 345 388
1ο παιδί έως 12 ετών 180 199 180 199
2ο παιδί έως 12 ετών 240 270 245 280
1ο&2ο παιδί 12 έως 18 ετ. 290 325 299 345
Μονόκλινο θέα κήπος 485 569 528 594
Μονόκλινο θέα θάλασσα 504 592 545 614

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν
GRECOTEL 

ASTIR 
EGNATIA

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
5 ΜΕΡΕΣ

22 - 26/12
6 ΜΕΡΕΣ

22 - 27/12
Δίκλινο Superior 386 461
Δίκλινο Deluxe 405 486
3ο άτομο 287 335
3ο άτομο έως
12 ετών 180 199

Μονόκλινο 
Superior 509 612

Μονόκλινο 
Deluxe 549 663

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ALL INCLUSIVE / ΡΕΒΕΓΙΟΝ με μουσική, γλέντι 
& όλες τις πλούσιες παροχές του Εορταστικού πακέτου

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 3

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 23 - 26/12 ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 30/12 - 2/1
3 νύχτες 4η νύχτα 5η νύχτα 3 νύχτες 4η νύχτα 5η νύχτα

Δίκλινο θέα κήπος 143 107 71 161 121 81
Δίκλινο θέα θάλασσα 154 116 77 173 130 87
3ο άτομο + 35% * + 35% * + 35% * + 35% * + 35% * + 35% *
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών + 15% * + 15% * + 15% * + 15% * + 15% * + 15% *
3o & 4o άτ. 12 - 18 ετών + 25% * + 25% * + 25% * + 25% * + 25% * + 25% *
Μονόκλινο θέα κήπος 102 76 51 115 86 57
Μονόκλινο θέα θάλασσα 108 81 54 121 90 60

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές του προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.
Διαμονή στο RAMADA PLAZA THRAKI 5* Lux στο οποίο παρέχεται: •Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά 
και απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου και εμφιαλωμένου 
νερού κατά τη διάρκεια των δείπνων (ημιδιατροφή με απεριόριστα ποτά) •Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων, 
ανήμερα Χριστουγέννων και ανήμερα Πρωτοχρονιάς με μουσική DJ •To Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν περιλαμβάνει party με μουσική 
DJ καθώς και απεριόριστη κατανάλωση λευκού/κόκκινου κρασιού, βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου, τσίπουρου και 
εμφιαλωμένου νερού και των βασικών αλκοολούχων ποτών (open bar με ουίσκι, βότκα, τζιν, κονιάκ) •Welcome drink κατά την άφιξη.
Διαμονή στο GRECOTEL ASTIR EGNATIA 4* στο οποίο παρέχεται: •Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) •Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων με μουσική DJ.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 4 ή 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση ανάλογα την κατηγορία του • Τα εισιτήρια εισόδων 
σε χώρους επισκέψεων.

* Στην τιμή του δωματίου
Επιβάρυνση για upgrade δωματίων: Executive Room = € 14 / ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση
Suite = € 40 / ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση

* Επιβάρυνση για Executive Room: = € 14 / ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση
** Επιβάρυνση για Suite = € 40 / ανά άτομο / ανά διανυκτέρευση



36



37

ΕΟΡΤΆΣΤΙΚΗ ΞΆΝΘΗ .. Ή αρχόντισσα του Βορρά
ΦΡΑΓΜΑ ΘΉΣΑΥΡΟΥ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα

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

2η μέρα: Ξάνθη - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και ημέρα αφιερωμένη στην παλαιά πόλη της Ξάνθης. Γραφικά λιθόστρωτα 
σοκάκια, αναπαλαιωμένα αρχοντικά, νεοκλασικά κτίρια και παραδοσιακά οικοδομήματα 
που έχτισαν τεχνίτες της δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου, 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, και μετά, την κεντρική πλατεία όπου δεσπόζει το παλαιό ρολόι (του 1859). 
Στo πεζό μέρος της περιήγησης μας μεταξύ άλλων θα δούμε το Δημαρχείο, που χτίστηκε 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 (χτίστηκε 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. 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν σε μπουφέ με μουσική από DJ.

3η μέρα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα Θησαυρού - Πομακοχώρια
Χρόνια Πολλά!! 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 μας μείνει πραγματικά αλησμόνητο. Συνεχίζουμε στις 
μοναδικές εικόνες των παραδοσιακών χωριών των Πομάκων, Εχίνο και Σμίνθη, μια μοναδική 
πολιτισμική εμπειρία και επιστροφή στην πόλη με τα χίλια χρώματα, όπως είναι επίσης γνωστή η 
Ξάνθη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Μονή Αρχαγγελιώτισσας - Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα 
Πλούσιο πρόγευμα από μπουφέ και αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνημα στην Ιερά Μονή της 
Παναγιάς Αρχαγγελιώτισσας, επιβλητικά χτισμένη σε ονειρικό τοπίο με μοναδική θέα την πεδιάδα 
από κάτω της. Σαν κτίσμα το Μοναστήρι όπως το βλέπουμε σήμερα, χτίστηκε το 1841. Αυτό, 
προϋπήρχε στην ίδια θέση πολλές εκατοντάδες χρόνια νωρίτερα και καταστράφηκε από δυο 

φοβερούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή το 1829. Το μόνο ενδεικτικό στοιχείο από πλευράς 
κτισμάτων είναι μια κρύπτη του Μοναστηριού που βρίσκεται κάτω από το Ιερό Βήμα και η οποία 
ανάγεται στα 1000 έως 1100 μ.Χ. Αργότερα κατευθυνόμαστε προς το σπήλαιο του ποταμού 
Αγγίτη. Το μοναδικής ομορφιάς σπήλαιο θεωρείται το μεγαλύτερο ποτάμιο σπήλαιο στην Ελλάδα 
με μήκος 15 km εκ των οποίων τα 12,5 έχουν χαρτογραφηθεί. Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στο 
γεγονός, ότι στο δάπεδό του κυλάει ο ποταμός Αγγίτης και είναι εντυπωσιακή η έξοδος του 
ποταμού μέσα από το βουνό. Συνεχίζουμε για την πόλη της Δράμας. Επίσκεψη στο όμορφο πάρκο 
της πόλης με τη λίμνη των Πηγών της Αγίας Βαρβάρας και τα πανέμορφα, επιβλητικά, αρχοντικά 
κτίρια από τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως το κτίριο που στέγαζε το γυμνάσιο αρένων. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και γεύμα (έξοδα ατομικά) με εξαιρετικά ντόπια κρεατικά - και όχι μόνο - και 
αργότερα επιστροφή στις ανέσεις του ξενοδοχείου μας. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καβάλας, τη Χριστούπολη των 
βυζαντινών χρόνων, με τη χαρακτηριστική μακεδονίτικη αρχιτεκτονική και το εντυπωσιακό λιμάνι 
της. Εδώ δεσπόζουν το υδραγωγείο, το Δημαρχείο, τα καπνομάγαζα και τα κάστρα. Χρόνος για 
βόλτα και καφέ στα σοκάκια και επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 5 μέρες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ - ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ - ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

23 - 27/12 & 30/12 - 3/1

Δίκλινο 385

3ο άτομο 370

3ο άτομο έως 7 ετών 175

3ο άτομο 8 έως 12 ετών 350

4o άτομο έως 12 ετών 350

Μονόκλινο 495

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελέστατο Ζ PALACE 5* Lux στην Ξάνθη • Μπουφέ πρόγευμα και μπουφέ δείπνο (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με μουσική από 
DJ • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια 
εισόδων σε χώρους επισκέψεων 

Επιβάρυνση για Deluxe Coco Mat ανακαινισμένο δωμάτιο: € 14 ανά διανυκτέρευση.
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Bucket list

Θεσσαλία

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Καρδίτσα, Λάρισα, 
Μαγνησία, Τρίκαλα
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Γαστρονομία
Σπετσοφάι Πηλίου 

Γίγαντες με χοιρινό 

Ζαρκάδι κοκκινιστό 

Μοσχάρι στάμνας 

Γαλατόπιτα

Εκδηλώσεις
Μύλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στην Ελασσόνα

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στον Βόλο

Μαγικά Χριστούγεννα για Πάντα στις ανακατωσούρες 

Δραστηριότητες
Ανάβαση στον Όλυμπο

Πεζοπορία στο Πήλιο

River Trekking στη Μελιβοία

Θαλάσσιο ποδήλατο στη Λίμνη Πλαστήρα

Multisport στο δασόκτημα Πολυδενδρίου (Λάρισα)

Τοπικά προϊόντα
Τσίπουρο Τυρνάβου

Μήλα Ζαγορίν

Χαλβάς Φαρσάλων 

Κατσίκι Ελασσόνας

Κρασί Ραψάνης

Μπισκότα Βιολάντα

Aξιοθέατα
Μετέωρα

Λίμνη Πλαστήρα

Πάρκο Παυσίληπο

Μύλος Πατσόπουλου

Κουρσούμ Τζαμί

Περτούλι
Ελάτη

Nightlife
Τσιπουράδικα Βόλος 

Νυχτερινή έξοδος στα Τρίκαλα

Περπάτημα στο κέντρο της Λάρισας 

Βόλτα στα χωριά Πύλη, Ελάτη, Περτούλι

Βόλτα και φαγητό στην Μακρυνίτσα 

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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Το Family Winter Club λειτουργεί: 
23/12 άφιξη - 26/12 αναχώρηση ή 30/12 
άφιξη - 2/1 αναχώρηση και 5/1 άφιξη - 8/1 
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 όλη μέρα

• Ζεστά & κρύα σνακ για δεκατιανό & απογευματινό 10:00-
12:00 & 15:00-18:00, καθημερινά στο μπαρ

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

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

• Mini-Club με διευρυμένο ωράριο και εξειδικευμένους 
παιδαγωγούς

• Οικογενειακό Διαγωνισμό κατασκευής Χιονάνθρωπων (αν 
υπάρχει χιόνι).

Διπλό Ρεβεγιόν, Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά 
24/12 και 31/12, 25/12 & 1/1 με ζωντανή μουσική και dj.

Το Amalia Hotel Καλαμπάκας 4* βρίσκεται σε ένα πανέμορφο τοπίο, μόλις λίγα λεπτά από την πόλη της Καλαμπάκας (5km.) Είναι χτισμένο μέσα σε 14 στρέμματα πράσινου και στην 
κατασκευή του κυριαρχούν παραδοσιακά υλικά, έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον. Το όμορφο περιβάλλον συμπληρώνεται με τρεχούμενα νερά, μεγάλους κήπους, μια μεγάλη 
ανοικτή πισίνα και φανταστική θέα προς τα Μετέωρα. Οι άνετοι χώροι υποδοχής σας καλωσορίζουν καθώς μπαίνετε στο κυρίως κτήριο, προσφέροντας θαλπωρή, με ξύλινες και μεταλλικές 
λεπτομέρειες, χειροποίητα χαλιά και τζάκια στο σαλόνι με το πιάνο και το μπαρ του ξενοδοχείου.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 170 άνετα δωμάτια και 2 σουίτες, που βρίσκονται σε τρία επίπεδα, με θέα στους κήπους, τα Μετέωρα ή τη Θεόπετρα. Όλα τα δωμάτια έχουν φυσικό φωτισμό, διαθέτουν 
μπαλκόνι, είναι πλήρως κλιματιζόμενα και προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Πρόσφατα ανακαινισμένα, με κλασσικά ξύλινα έπιπλα και απαλά χρώματα στη διακόσμηση προσφέρουν 
ένα χαλαρωτικό περιβάλλον στον επισκέπτη.

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.

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.

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

AMALIA METEORA
Καλαμπάκα

Πολιτιστική εμπειρία: 
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.mi-
losxotikon.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.

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

ΚΑΡΜΑ
Αλέξανδρος & Θάνος Παϊτέρης

24 & 31 Δεκεμβρίου 
οι ΚΑΡΜΑ στα γιορτινά ρεβεγιόν μας, 
μαζί τους στα deck ο dj Thanos 95
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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.

ΕΛΑΤΉ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΛΙΜΝΉ ΠΛΑΣΤΉΡΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ

ΜΕΤΕΏΡΆ
1η μέρα: Αθήνα - Πύλη Τρικάλων - Περτούλι - Ελάτη - Θεόπετρα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 και με ενδιάμεσες στάσεις κατευθυνόμαστε προς το χωριό Πύλη. Εκεί η 
Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά του 12ου αιώνα, φαντάζει η πύλη που ενώνει το χθες με το σήμερα. 
Ανηφορίζουμε στο πανέμορφο Περτούλι σε υψόμετρο 1090 μ. χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του 
βουνού μέσα στα βουνά και τα έλατα. Αυτό που κάνει το χωριό να ξεχωρίζει είναι τα γραφικά πέτρινα σπίτια 
του με τις κόκκινες ή πέτρινες στέγες. Συνεχίζουμε για την Ελάτη, με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και τους 
ξενώνες. Χτισμένη κυριολεκτικά μέσα στο πράσινο, παρέχει στον επισκέπτη ένα μοναδικού κάλους φυσικό 
περιβάλλον και ανεπανάληπτες για τις παραδοσιακές τους γεύσεις, ταβέρνες. Εγκατάσταση το απόγευμα 
στο Αmalia Kalambaka 4* στην Θεόπετρα και τo βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.

2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Μύλος Ξωτικών - Κουρσούμ Τζαμί 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την “Γούρνα της Βαβάς” όπως ονομαζόταν τα πολύ παλιά 
χρόνια η Λίμνη Πλαστήρα. Ανάβλυζε το νερό και τα γύρω ποτάμια και οι χείμαρροι τη βοηθούσαν να γεμίζει 
τον “παππού” Μέγδοβα. Η λίμνη, αποτελεί την υλοποίηση μιας ιδέας που συνέλαβε το 1935 ο Νικόλαος 
Πλαστήρας. Η μεγάλη αυτή τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού, με τις δαντελωτές δασοσκέπαστες όχθες της, 
είναι κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, 
πλατάνια και σκλήθρα. Προσκύνημα στην Ι.Μ.Κορώνης με την απίστευτη θέα και πέρασμα από την Πλαζ του 
Λαμπερού και το Φράγμα. Η απέραντη ομορφιά που αντικρύζουμε περνώντας από γραφικά χωριουδάκια, 
μας αφήνει 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 και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με 
ποτά, ζωντανή μουσική, γλέντι και χορό!

3η μέρα: Μέτσοβο
Χρόνια Πολλά!! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και εκδρομή στο γραφικό και πανέμορφα στολισμένο Μέτσοβο. 
Ξεκινώντας από την πλατεία με το τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 
και το Λαογραφικό Μουσείο Τοσίτσα (έξοδα ατομικά). Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα ξυλόγλυπτα, 
τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε 
τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί και τσίπουρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με ποτά, ζωντανή μουσική, γλέντι και χορό!

4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση, με κατάνυξη στους μεγαλειώδεις μοναστηριακούς βράχους των 
Μετεώρων. Επίσκεψη των Ιερών Μονών Αγ. Στεφάνου και Μεγ. Μετεώρου και επιστρέφουμε στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3 ήμερης εκδρομής Θεοφανείων:
1η μέρα: Αθήνα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι

2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Μύλος Ξωτικών - Κουρσούμ Τζαμί
3η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 μέρες
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

3 μέρες
6 - 8/1

4 μέρες
5 - 8/1

Δίκλινο 357 239 313
3ο άτομο 260 187 235
3ο άτομο έως 10 ετών 215 160 205
4ο άτομο έως 12 ετών 230 175 220
Μονόκλινο 469 308 412

με παροχές SMART ALL INCLUSIVE με ημιδιατροφή

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων

22-26/12 & 30/12-2/1 5 - 8/1 27-29/12
    3 μέρες                                             2 μέρες

Δίκλινο 182 144 110
3ο άτομο 48 33 26
3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 10 ετών 27 25 27
Μονόκλινο 158 127 98

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο AMALIA KALAMBAKA 4* 
• Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά με παροχές ALL INCLUSIVE (ημιδιατροφή με παροχές 
ALL INCLUSIVE), συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με ζωντανή 
μουσική • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

*Βρέφη έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ
** Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες δυο ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά 
δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 15% στο δεύτερο δωμάτιο (η προσφορά δεν ισχύει για την περίοδο 26-30/12).
*** Φόρος διαμονής 3€ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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THESSALIKON GRAND HOTEL
Καρδίτσα

Το Thessalikon Grand Hotel & Spa 5* βρίσκεται στο Άλσος 
Χίλια Δέντρα σε απόσταση μόλις 3km από το κέντρο της 
Καρδίτσας, μόλις μισή ώρα από τα Τρίκαλα και 20 χιλιόμετρα 
από τη λίμνη Πλαστήρα (15’ λεπτά). Αποτελεί αρχιτεκτονικό 
δημιούργημα αναφοράς. 

Ενταγμένο φιλικά στο τοπίο, με οικολογικό χαρακτήρα και 
βιοκλιματικό σχεδιασμό, δημιουργεί στον φιλοξενούμενο 
αίσθηση αρμονίας και ευχάριστη διάθεση.  

Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια 30 m2, με 2 queen size beds, 
αυτόνομο κλιματισμό και θέρμανση, στεγνωτήρα μαλλιών, 
δορυφορική τηλεόραση, mini bar, safe deposit box, ασύρματο 
και ενσύρματο ίντερνετ.

Κόστος ρεβεγιόν:
Ενήλικες: 20 € 

3ο άτομο έως 12 ετών: Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών: 15 €

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Φιλοξενία και άνετη διαμονή με παροχές υψηλών προδιαγραφών και πολυτέλειας 
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ΛΙΜΝΗ ΠΛΆΣΤΗΡΆ - ΕΛΆΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΜΕΤΕΏΡΆ
& ΕΠΙΣΚΕΨΉ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ «ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ»

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 και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

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, είναι η κατάληξη ποταμιών που ξεκινούν από τις βουνοκορφές και δημιουργούν 
γύρω τους ένα μαγικό κόσμο από ιτιές, πλατάνια, σκλήθρα και 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 στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Πόρτα Παναγιά - 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 συνεχίζουμε το Περτούλι 
(καιρού επιτρέποντος), ένα χωριό μέσα στα βουνά και τα έλατα, με μοναδική φύση σε 
υψόμετρο 1090 μ. Αργότερα, επισκεπτόμαστε  την πανέμορφη 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 το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα 
Πλούσιο μπουφέ 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 (έξοδα ατομικά) και επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

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

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

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο THESSALIKON 
GRAND HOTEL 5* Lux κοντά στην Καρδίτσα • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός / Συνοδός . • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτικής στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών . Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια 
εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

3 ΜΕΡΕΣ
6 - 8/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο 332 212 275
3ο άτομο 250 180 230
3ο άτομο έως 12 ετών 150 120 150
4ο άτομο έως 5 ετών 150 120 150
4ο άτομο 5 έως 12 ετών 210 150 190
Μονόκλινο 412 274 368

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

22 - 26/12
30/12 - 2/1

27 - 29/12
5 - 8/1

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων 3 2

Δίκλινο 126 96
3ο άτομο 30 30
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 5 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 5 ως 12 ετών 18 18
Μονόκλινο 94 84

Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Κόστος ρεβεγιόν: Ενήλικες: 20 €, 3ο άτομο έως 12 ετών: Δωρεάν, 
4ο άτομο έως 12 ετών: 15 €
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ΒΟΛΟΣVOLOS PALACE 4*

ΒΟΛΟΣDOMOTEL XENIA VOLOS 5*

Στην καλύτερη θέση, στην παραλία του Βόλου, το ξενοδοχείο μας αποτελεί ένα από 
τα καλύτερα δείγματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, δηλώνοντας 
ξεκάθαρα κι εξ αρχής την ταυτότητά του: πρόκειται για ένα πολυτελές ορμητήριο για 
περίπατο στην πόλη και εκδρομές στο βουνό, τις παραλίες και τα νησιά.
H αίσθηση της απλόχερης άνεσης, της ευγένειας και της λιτής κομψότητας ξεκινάει από 
την υποδοχή και είναι έκδηλη σε όλους τους χώρους του Domotel Xenia Volos.  
Kάθε δωμάτιο διαθέτει ένα υπνοδωμάτιο, μπάνιο με ντους ή μπανιέρα και βεράντα στον 
κήπο ή κήπο με θέα στην πόλη., βραστήρας νερού, καφέ και τσάι, δωρεάν ανανέωση, 
αφράτα μπουρνούζια και παντόφλες, αλλαγή πετσετών (κατόπιν αιτήματος), έλεγχος 
θερμοκρασίας χώρου, επιλογή μαξιλαριού, θυρίδα ασφαλείας, μίνι μπαρ, τηλεόραση LCD 
21 “, δορυφορική τηλεόραση, Δωρεάν WiFi, ραδιόφωνο, στεγνωτήρας μαλλιών.

Περιλαμβάνονται: •Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα •Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων ή Πρωτοχρονιάς, σε πλούσιο εορταστικό μπουφέ (ποτά δεν περιλαμβάνονται) •Εορταστικό γεύμα ανήμερα 
Χριστούγεννων ή Πρωτοχρονιάς, σε πλούσιο εορταστικό μπουφέ (ποτά δεν περιλαμβάνονται) •Επιπλέον χρέωση για ημιδιατροφή την 3η βραδιά 25 € / άτομο χωρίς ποτά για την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 
•ΔΩΡΕΑΝ Parking για τους πελάτες που διαμένουν στο ξενοδοχείο •ΔΩΡΕΑΝ Wireless Internet access στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους •ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο Spa και χρήση του υπερσύγχρονου γυμναστηρίου. Παιδιά 
κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπονται στο χώρο του Spa •ΔΩΡΕΑΝ Baby cot.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με πρωινό, δείπνο ρεβεγιόν την 
παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και εορταστικό 

γεύμα ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Τιμή ανά δωμάτιο
ανά διαν/ση με 
ημιδιατροφή

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
23 - 27/12

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
30/12 - 2/1

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΝΥΧΤΑ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
5 - 8/1

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 3 3 1 2

Δίκλινο θέα πόλη 209 218 150 168
Δίκλινο θέα θάλασσα 237 246 180 189
3ο άτομο 78 78 20 60
3ο άτομο έως 6,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
3ο άτομο 7 έως 12 39 39 10 30
Μονόκλινο 137 137 120 129

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

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.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς*

22 - 26/12  |  30 - 12/ - 2/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 3 ΝΥΧΤΕΣ 4η ΝΥΧΤΆ

Δίκλινο θέα πόλη 146 129
Δίκλινο θέα θάλασσα 157 140
3ο άτομο ** 52 43
3ο άτομο έως 6 ετών 7 Δωρεάν
3ο άτομο 7 ως 12 ετών 27 23
Μονόκλινο θέα πόλη 112 104
Μονόκλινο μερική θέα θάλασσα 124 116

* Στο ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς συμπεριλαμβάνεται λευκό και κόκκινο κρασί, 
αναψυκτικά και νερό εμφιαλωμένο.
** 3ο άτομο σε καναπέ - κρεβάτι
** Βρέφη έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Σημείωση: Φόρος διαμονής 3€ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.

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.

Σημείωση: Φόρος διαμονής 3€ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο.
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ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΏΝ ΚΕΝΤΆΥΡΏΝ
Βόλος - Πήλιο & διαδρομή με το θρυλικό τραινάκι του Πηλίου!

1η ημέρα: Αθήνα - Βόλος 
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση στις 08:00 οδικώς από την Αθήνα 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. Εδώ θα δούμε, μεταξύ άλλων, και ευρήματα από το Σέσκλο και το Διμήνι, τους νεολιθικούς 
οικισμούς (7η-4η χιλιετία π.Χ.) που ήρθαν στο φως στις αρχές του περασμένου αιώνα και άλλαξαν όσα ξέραμε 
για την εποχή εκείνη. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για χαλαρό περίπατο στην πόλη, πριν μεταβούμε 
στα ξενοδοχείο μας Volos Palace 4* ή το Domotel Xenia Volos 5* και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η ημέρα: Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά
Μπουφέ πρόγευμα. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην διαδρομή μέχρι τα 
γραφικά Χάνια, γνωστά και για το χιονοδρομικό τους. Εμείς θα κάνουμε τη βόλτα μας και 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) και το σχολείο όπου φοίτησε 
ως μαθητής ο Ρήγας Βελεστινλής. Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η Τσαγκαράδα, την 
οποία θα γνωρίσουμε σεργιανώντας στα γραφικά σοκάκια της. Αφού απολαύσουμε καφεδάκι στα παραδοσιακά 
καφενεία της πλατείας της, γύρω από τον χιλιόχρονο πλάτανο με την πλούσια σκιά, θα επιστρέψουμε το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας από την υπέροχη διαδρομή του Αιγαίου. Το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν 
με κρασί στο ξενοδοχείο!

3η ημέρα: Μηλιές (Τραινάκι  του  Πηλίου) 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στα Άνω Λεχώνια, απ’ 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 την απίστευτα πλούσια φύση που διασχίζουμε αλλά και τα τεχνικά έργα που έκαναν 
εφικτή τη δημιουργία και λειτουργία αυτής της γραμμής, μάς χαρίζουν εικόνες σπάνιας αισθητικής που θα 
κρατήσουμε μέσα μας για πολύ καιρό. 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 
Πηλιορείτη διαφωτιστή Άνθιμου Γαζή, θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1741 
με τις καταπληκτικές όσο και σπάνιες αγιογραφίες από Αγιορείτες μοναχούς και τη δημόσια βιβλιοθήκη με τα 
σπάνια χειρόγραφα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο σε μπουφέ.

4η ημέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ-πρόγευμα και αναχώρηση για το «μπαλκόνι του Πηλίου» την ξακουστή Μακρινίτσα. 
Θα περπατήσουμε μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, θα προσκυνήσουμε στην 

εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θα ξεδιψάσουμε από τη μαρμάρινη βρύση «Αθάνατο νερό» με 
τους λιονταρόμορφους κρουνούς, θα περιπλανηθούμε στα λιθόστρωτα καλντερίμια, θα παρατηρήσουμε τα 
πηλιορείτικα σπίτια με τις χαρακτηριστικές στέγες από σχιστόπλακες, ενώ στο καφενείο Θεόφιλος της κεντρικής 
πλατείας, θα θαυμάσουμε την υπέροχη τοιχογραφία με τον ήρωα Κατσαντώνη και τους άντρες του, έργο του 
λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Αφού απολαύσουμε τον καφέ μας και την εκθαμβωτική θέα, θα 
κατευθυνθούμε στην παραδοσιακή Πορταριά, έναν αγαπημένο προορισμό χάρη στα σπουδαία αρχοντικά της, 
τις γραφικές πλατείες, την Παναγιά της Πορταρέας, και βέβαια την ανεμπόδιστη θέα στην πόλη του Βόλου. 
Ελεύθερος χρόνος για περίπατο, αγορές βοτάνων και φυσικά για εκλεκτό φαγητό (έξοδα ατομικά). Αφού 
χαρούμε τη βόλτα μας, έρχεται η ώρα της επιστροφής μας στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Η σειρά των εκδρομών – επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από 
αυτές.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο VOLOS PALACE 4* ή στο 
DOMOTEL XENIA VOLOS 5* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή), συμπεριλαμβανομένου 
του Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με κόκκινο και λευκό κρασί, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο 
νερό στο VOLOS PALACE 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή), συμπεριλαμβανομένου 
εορταστικού Ρεβεγιόν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς στο DOMOTEL XENIA VOLOS 5* • 
Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.Δεν 
περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων • 
Η εκδρομή με το τραινάκι του Πηλίου.

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

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες
VOLOS 
PALACE

DOMOTEL XENIA VOLOS

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 

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

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
23-26/12

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
30/12-2/1

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5-8/1

Δίκλινο θέα πόλη 343 446 458 369
Δίκλινο θέα θάλασσα 358 482 495 396
3ο άτομο 289 378 378 303
3ο άτομο έως 6 ετών 150 170 170 145
3ο άτομο 7 έως 12 
ετών 215 270 270 220

Μονόκλινο θέα πόλη 447 532 545 485
Μονόκλινο θέα 
θάλασσα 478 - - -
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1η μέρα: Αθήνα - Λάρισα - Φρούριο - Αγ. Αχίλλειος
Αναχώρηση από την Αθήνα ώρα 08:00 για την σύγχρονη πόλη της Λάρισας με τις πολλές, μεγάλες 
και όμορφες πλατείες με τα σιντριβάνια και τους αμέτρητους πεζόδρομους. Το Αρχαίο Θέατρο και 
το ιστορικό κέντρο που απλώνεται γύρω του, αποτελούν από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα την 
ψυχή της πόλης. Περίπατος γνωριμίας γύρω από το λόφο του Αγίου Αχιλλείου, αρχίζοντας από το 
αρχαίο θέατρο Α’, την παλαιοχριστιανική Βασιλική και το Επισκοπικό Μέγαρο. Ανηφορίζοντας στο 
Φρούριο θα δούμε τμήματα του Μπεζεστενίου του 15ου αι., των παλαιοχριστιανικών λουτρών 
του 6ου αι., της παλαιοχριστιανικής βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου και της βασιλικής της κυρίως 
βυζαντινής περιόδου του 11ου - 12ου αι. μ.Χ. Θα φτάσουμε μέχρι τον Πηνειό ποταμό με την 
όμορφη διαμόρφωση στις όχθες του και φόντο το πάρκο του Αλκαζάρ. Χρόνος ελεύθερος για 
να επισκεφθείτε τα φημισμένα μεζεδοπωλεία, τα τσιπουράδικα αλλά και την τεράστια αγορά. 
Ξεκουραστείτε στα μοδάτα καφέ στην αναπλασμένη πλατεία Ταχυδρομείου (Εθνάρχου Μακαρίου) 
και όχι μόνο. Τακτοποίηση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5* και 
το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Τρίκαλα - “Μύλος των Ξωτικών” 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς 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.! Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με συνοδεία μουσικής από DJ.

3η μέρα: Μακρινίτσα - Πορταριά - Βόλος 
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ-πρόγευμα και αναχώρηση για το «μπαλκόνι του Πηλίου» 
την ξακουστή Μακρινίτσα. Θα περπατήσουμε μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια 
πλατάνια, θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, θα ξεδιψάσουμε 
από τη μαρμάρινη βρύση «Αθάνατο νερό» με τους λιονταρόμορφους κρουνούς, θα 
περιπλανηθούμε στα λιθόστρωτα καλντερίμια, θα παρατηρήσουμε τα πηλιορείτικα σπίτια με τις 
χαρακτηριστικές στέγες από σχιστόπλακες, ενώ στο καφενείο Θεόφιλος της κεντρικής πλατείας, 
θα θαυμάσουμε την υπέροχη τοιχογραφία με τον ήρωα Κατσαντώνη και τους άντρες του, έργο 
του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ. Αφού απολαύσουμε την εκθαμβωτική θέα, θα 
κατευθυνθούμε στην παραδοσιακή Πορταριά, έναν αγαπημένο προορισμό χάρη στα σπουδαία 
αρχοντικά της, τις γραφικές πλατείες, την Παναγιά της Πορταρέας, και βέβαια την ανεμπόδιστη 
θέα στην πόλη του Βόλου. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο, αγορές βοτάνων, καφέ και φαγητό 
(έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για την πόλη του Βόλου. Εκεί θα επισκεφθούμε (έξοδα ατομικά) 
το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα της χώρας μας και κεντρικό της 
Θεσσαλίας, που στεγάζεται στο υπέροχο νεοκλασικό κτήριο του 1909. Εδώ θα δούμε - μεταξύ 
άλλων - και ευρήματα από το Σέσκλο και το Διμήνι, τους νεολιθικούς οικισμούς (7η-4η χιλιετία 
π.Χ.) που ήρθαν στο φως στις αρχές του περασμένου αιώνα και άλλαξαν όσα ξέραμε για την εποχή 
εκείνη. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για χαλαρό περίπατο στην πόλη και φυσικά για να 

απολαύσουμε τα φημισμένα τσιπουράδικα! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Μετέωρα - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση, με κατάνυξη στους μεγαλειώδεις μοναστηριακούς 
βράχους των Μετεώρων. Επίσκεψη των Ιερών Μονών Αγ. Στεφάνου και Μεγ. Μετεώρου και 
επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί τίποτα από τα 
αναγραφόμενα.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα της 3ήμερης εκδρομής δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΠΉΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΑ

ΛΆΡΙΣΆ - ΤΡΙΚΆΛΆ - ΜΥΛΟΣ ΤΏΝ ΞΏΤΙΚΏΝ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5* • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), 
συμπεριλαμβανομένου του εορταστικού δείπνου / Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 
•  Ελεύθερη χρήση internet σε όλους τους χώρους και τα δωμάτια • Ελεύθερη είσοδος στην εσωτερική 
πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και στο γυμναστήριο • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους 
εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 4 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ

4 ΜΕΡΕΣ
23-26/12

3 ΜΕΡΕΣ
31/12-2/1

4 ΜΕΡΕΣ
30/12-2/1

3 ΜΕΡΕΣ
6-8/1

4 ΜΕΡΕΣ
5-8/1

Bungalow Garden 
View 334 249 334 239 319

Superior Guestroom 
Hotel / Garden View 357 264 357 249 335

3o άτομο έως 6 ετών 145 120 145 120 145

3ο άτομο
7 έως 12 ετών 190 150 190 150 190

3ο άτομο
άνω των 12 ετών 229 179 229 179 229

Μονόκλινο Bungalow 
Garden View 457 331 457 321 442

Μονόκλινο Superior 
Guestroom Hotel / 
Garden View

499 362 499 342 471
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Στη σκιά του ΜΥΘΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟY
ΔΙΟΝ - ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Λεπτοκαρυά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00  με ενδιάμεσες στάσεις για την όμορφη Πιερία. Μέσω Τεμπών και Πλαταμώνα, επίσκεψη 
στο μουσείο του Δίον (έξοδα ατομικά). Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας Poseidon Palace 4* στη Λεπτοκαρυά. 
Εγκατάσταση, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην Βεργίνα, με τους μοναδικούς Βασιλικούς Τάφους και τα ανεκτίμητα κειμήλια 
και αρχαιολογικούς θησαυρούς (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για προσκύνημα στην επιβλητική Μονή Σουμελά με την 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, το παραδοσιακό Μακεδονίτικο χωριό Καστανιά μέσα σε μοναδικό φυσικό τοπίο και την 
γοητευτική Βέροια με την πεζοδρομημένη αγορά, τα πολλά αρχοντικά και τις υπέροχες γεύσεις της. Επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με εορταστικό μενού και μουσική.

3η μέρα:  Όλυμπος - Άγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και φυσιολατρική εκδρομή στους πρόποδες του Ολύμπου, μέχρι το πρώτο 
καταφύγιο (Πριόνια). Επίσκεψη στη Μονή του Αγ. Διονυσίου με κατάνυξη και περίπατος στο γραφικό Λιτόχωρο, όπου χρόνος 
για καφέ και να απολαύσουμε τη βόλτα μας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος να χαλαρώστε στις ανέσεις 
του. Το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Τέμπη - Αμπελάκια - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Τέμπη. Πανέμορφη διαδρομή δίπλα στον Πηνειό, προσκύνημα στην Αγία 
Παρασκευή και ανάβαση στα ιστορικά Αμπελάκια, όπου βρίσκεται το περίτεχνο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς 18ου αι. 
(μόνο εξωτερικά λόγο ανακαίνισης), αλλά και το φανταστικό Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Σύμφωνα με την παράδοση οι μούσες, συλλέγοντας τα κομμάτια του κορμιού του σκοτωμένου Ορφέα, τον έθαψαν κάτω από 
τον Όλυμπο, τα Λίδηχρα, όπου ακόμα και τώρα τα αηδόνια τραγουδούν πάνω στον τάφο του, τα πιο γλυκά του τραγούδια. Η 
παράδοση αυτή, μας έρχεται από τους Παυσανία, Στράβωνα, τον Απολλώνιο τον Ρόδιο κ.α.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή 
στο POSEIDON PALACE 4* • Πρωινό μπουφέ και 
δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή), στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται το εορταστικό δείπνο 
Ρεβεγιόν με μουσική την παραμονή Χριστουγέννων 
και Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 
3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων 
σε χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

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

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5 - 8/1

Δίκλινο 320 289

3ο άτομο 230 245

3ο άτομο έως 13 ετών 150 150

4ο άτομο έως 13 ετών 230 210

Μονόκλινο 392 373

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα
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Bucket list

Στερεά 
Ελλάδα 

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

 Αιτωλοακαρνανία, Αττική 
Βοιωτία, Εύβοια, Ευρυτανία 
Φθιώτιδα, Φωκίδα
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Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Γαστρονομία
Καρπενησιώτικη Πρασόπιτα με τυρί φέτα 

Κουραμπιέδες Υπάτης

Λουκουμάδες με ελιές Αμφίσσης

Μυλοκόπι με φακόρυζο 

Αλμυρή πίτα με κολοκύθα και πλιγούρι

Εκδηλώσεις
Χριστούγεννα στη Θήβα 

Santa Bus

Όλη η Στερεά Ελλάδα σε μια έκθεση

Δραστηριότητες
Πεζοπορία στο ποτάμι με προορισμό τον 
Καταρράκτη Πάντα Βρέχει

Kite surfing στις Ράχες Φθιώτιδας

Καγιάκ στην Λίμνη Κρεμαστών 

Mount biking στον Δίρφυ 

Μπάνιο στις ιαματικές πηγές της Υπάτης και 
των Θερμοπυλών 

Τοπικά προϊόντα
Μέλι

Σύκα

Μανιτάρια

Στέβια
Τραχανάς 

Aξιοθέατα
Ναός του Απόλλωνα

Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών

Ενετικό Κάστρο Ναυπάκτου

Ιερά Μονή Όσιου Λουκά

Φαράγγι Πάντα Βρέχει

Ιερά Μονή Προυσού

Θερμοπύλες

Nightlife
Βόλτα στα πλακόστρωτα σοκάκια της Αράχωβας

Βραδινό ποτό στο λιμάνι της Ναυπάκτου

Χαλαρή βόλτα στο ιστορικό Μεσολόγγι 

Διασκέδαση στα μαγαζιά της Χαλκίδας  
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ΤΆΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΆΙΤΏΛΙΚΗ ΓΗ
Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το μουσείο της φύσης και 

τα μυστικά της λιμνοθάλασσας. Ελάτε να το ζήσουμε!
1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό - Αγρίνιο 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 και μέσω της γέφυρας του Ρίο άφιξη στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, όπου θα ξεναγηθούμε 
στο Μουσείο Άλατος (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε προς την παραλία της Τουρλίδας με τα διβάρια και τις γραφικές πελάδες (ξύλινα 
σπίτια στο νερό), αλλά και τις Αλυκές. Επόμενη μας στάση το Αιτωλικό, το νησάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα, που συνδέεται με την ξηρά 
με δύο πέτρινες πολύτοξες γέφυρες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Χρόνος για καφέ, ξενάγηση στο Μουσείο 
Βάσως Κατράκη και επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής αυγοτάραχου, ένα από τα πιο νόστιμα εδέσματα. Στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε 
προς το Αγρίνιο, όπου θα θαυμάσουμε το φαράγγι της Κλεισούρας με τους σταλακτίτες και το εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας. Άφιξη 
και εγκατάσταση στο Marpessa Luxury Hotel & Spa 5* και το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Θέρμο - Πετροχώρι - Μυρτιά - Spa!!!
Πρόγευμα με χειροποίητα εδέσματα και πρώτες ύλες βιολογικής καλλιέργειας από την φάρμα του Marpessa και ξεκινάμε για την 
μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, την Τριχωνίδα. Δίπλα στη λίμνη θα γευτούμε κρασιά από ποικιλίες βιολογικής καλλιέργειας 
και την εξαιρετική τοπική “Μαλαγουζία”. Συνεχίζουμε για το Θέρμο, όπου θα ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό μουσείο, στο οποίο 
εκτίθενται ευρήματα 2500 χρόνων και αργότερα θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία και Οζερό, 
από το Πετροχώρι. Χρόνος για γεύμα και κατά την επιστροφή, επίσκεψη για προσκύνημα στο μοναστήρι της Μυρτιάς - το σπουδαίο 
βυζαντινό μνημείο με χιλιετή ιστορία (11ος αι.) - και στάση για καφέ στη θέση Δογρή, με την όμορφη θέα. Το απόγευμα χρόνος 
ελεύθερος να απολαύσετε τις εγκαταστάσεις του “9 Limnes Spa” με hammam, υδρομασάζ, τροπική βροχή και το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Αγρίνιο - Ναύπακτος - Αθήνα 
Ελληνικό πρωινό με εδέσματα από την φάρμα του Marpessa και επίσκεψη στο Μουσείο Τέχνης του γλύπτη Καπράλου, ενός από τους 
σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου αιώνα με καταγωγή από το Παναιτώλιο. Συνεχίζουμε για μια εξωτερική γνωριμία με τις 
διατηρητέες καπναποθήκες Παπαστράτου και Παπαπέτρου, κτίρια με μεγάλη ιστορική, αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία για την πόλη. 
Αναχωρούμε για την πανέμορφη Ναύπακτο, με το κάστρο της, το ονομαστό και ιστορικό λιμάνι της και την γλυκιά της αύρα, όπου θα 
έχουμε χρόνο για βόλτα και κατόπιν παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές MARPESSA LUXURY HOTEL & SPA 5* 
• Μπουφέ πρόγευμα με τοπικά προϊόντα και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /Συνοδός • Χρήση 
του Spa (εξαιρούνται θεραπείες & μασάζ) • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 
ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Ο φόρος διαμονής που ανέρχεται 
στα 4 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια 
εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 3 μέρες

2 - 4/12 & 6 - 8/1

Δίκλινο 256

3ο άτομο 231

3ο άτομο έως 4 ετών 125

3ο άτομο 5 έως 12 ετών 199

Μονόκλινο 309

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα
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ΟΡΕΙΝΗ ΝΆΥΠΆΚΤΙΆ
Στη Ρούμελη των Θρύλων

1η μέρα: Γαλαξίδι - Κάστρο - Ναύπακτος
Αναχώρηση στις 8:00 και μέσω της γραφικής διαδρομής παράλληλα με τον Κορινθιακό Κόλπο, φτάνουμε στο Γαλαξίδι. Η 
ναυτική πολιτεία του Γαλαξιδίου με την πλούσια ιστορία μας υποδέχεται. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και κατευθυνόμαστε προς 
την Ναύπακτο. Εκεί, θα θαυμάσουμε το μεσαιωνικό εμβληματικό κάστρο της και θα κατεβούμε στο κέντρο της πόλης για να 
επισκεφθούμε το Φετιχέ και Βεζίρ τζαμί και το μουσείο Μπότσαρη (έξοδα ατομικά). Εγκατάσταση στο κεντρικό Nafpaktos 
Hotel 3* και χρόνος ελεύθερος για φαγητό (έξοδα ατομικά) στην πόλη της Ναυπάκτου.

2η μέρα: Χωριά ορεινής Ναυπακτίας - Λίμνη Μόρνου
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στα ορεινά χωριά της Ναυπακτίας, τα «Κράβαρα». Περνάμε 
από την Ελατού όπου ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ και συνεχίζουμε για την Άνω χώρα. Επισκεπτόμαστε το ναό της 
Αγίας Παρασκευής στην πλατεία και φωτογραφιζόμαστε με τον «Καρνάβαλο», το παλιό λεωφορείο που έκανε μέχρι και το 
1983 τη διαδρομή Ναύπακτος - Ασπριά - Άνω χώρα- Αμπελακιώτισσα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και στη 
συνέχεια επισκεπτόμαστε την τεχνητή λίμνη του Μόρνου και το χωριό Κάλλιο (μισοβυθισμένο), με θέα το Λιδορίκι. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν σε τοπική ταβέρνα.

3η μέρα: Γύρος Τριχωνίδας - Θέρμο - Ναύπακτος
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς τη λίμνη Τριχωνίδα περνώντας από τη γέφυρα του Μπανιά. Ελεύθερος 
χρόνος για να θαυμάσουμε και να φωτογραφήσουμε τη λίμνη και συνεχίζουμε για το Θέρμο - γενέτειρα του Πατροκοσμά του 
Αιτωλού - όπου θα ξεναγηθούμε στο μοναστήρι. Έπειτα επιστρέφουμε στη Ναύπακτο όπου χρόνος για καφέ και φαγητό (έξοδα 
ατομικά). 

4η μέρα: Μεσολόγγι - Αιτωλικό - Αθήνα 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στην ιστορική πόλη του Μεσολογγίου, όπου θα ξεναγηθούμε στην 
Δημοτική Πινακοθήκη και στον Κήπο των Ηρώων. Συνεχίζουμε προς την παραλία της Τουρλίδας με τα διβάρια και τις γραφικές 
πελάδες (ξύλινα σπίτια στο νερό), αλλά και τις Αλυκές. Επόμενη μας στάση το Αιτωλικό, το νησάκι μέσα στη λιμνοθάλασσα, που 
συνδέεται με την ξηρά με δύο πέτρινες πολύτοξες γέφυρες, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Χρόνος για καφέ, 
ξενάγηση στο Μουσείο Βάσως Κατράκη (έξοδα ατομικά) και επίσκεψη σε μονάδα παραγωγής αυγοτάραχου, ένα από τα πιο 
νόστιμα εδέσματα. Στη συνέχεια, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής προς την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από αυτές.

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο NAFPAKTOS HOTEL 
3* • Μπουφέ πρόγευμα στο ξενοδοχείο καθημερινά και 
εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και 
Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 1,5 / 
δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους 
επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

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

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5 - 8/1

Δίκλινο 285 255
3ο άτομο 220 190
Μονόκλινο 364 334

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα
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ΆΛΠΙΚΟ ΕΥΡΥΤΆΝΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Καρπενήσι
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 07:30 με ενδιάμεσες στάσεις, για το μαγευτικό Καρπενήσι. 
Επίσκεψη στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, όπου χρόνος 
για γεύμα δίπλα στα πλατάνια και τα γάργαρα νερά. Αργότερα, εγκατάσταση στο ορεινό 
ξενοδοχείο της περιοχής το Montana Hotel & Spa 5* σε ονειρική τοποθεσία, σε ύψωμα 
απέναντι από την πόλη του Καρπενησίου. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Προυσός (Ι.Μ. Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό 
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία, χρώματα αλλά και αγνές γεύσεις μας 
περιμένει. Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα δούμε τα “πατήματα” της Παναγιάς και 
μετά θα βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και 
προσκύνημα. Αργότερα, περίπατος στα γραφικά δρομάκια Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά 
ψώνια και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να γευθείτε και το διάσημο γαλακτομπούρεκο του 
“Αλέκου”, αλλά και να επισκεφθείτε και υπέροχο το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο (έξοδα 
ατομικά). Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για να απολαύσετε τις ανέσεις του και το 
βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Κορυσχάδες - Καρπενήσι - Γοριανάδες - Saloon 
Μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας αρχίζει με περίπατο στον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό 
οικισμό των Κορυσχάδων, με το ιστορικό πρώην σχολείο του χωριού, που σήμερα στεγάζει 
το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Συνεχίζουμε για την πόλη του Καρπενησίου, όπου χρόνος 
στην κεντρική πλατεία για βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά, φημισμένα αλλαντικά 
αλλά και επίσκεψη στον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος αι). Εδώ που 
κάποτε ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η 
πρώτη σχολή στην Ευρυτανία για ανώτερη μόρφωση, καθώς και σχολεία για κοινά γράμματα. 
Αργότερα θα βρεθούμε στο χωριό των Γοριανάδων όπου χρόνος για γεύμα σε ένα από τα πιο 
εκλεκτά εστιατόρια του νομού! Η μέρα μας θα κλείσει με έναν απολαυστικό περίπατο ή ένα 
ζεστό ρόφημα στο Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω 
(4 χλμ) από το Καρπενήσι. Ένα ξύλινο καταφύγιο μέσα στο SALOON PARK, που συνδυάζει την 
ομορφιά της ελληνικής φύσης και την παράδοση του αμερικανικού νότου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
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 
κρυστάλλινα 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.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1. Αθήνα - Καρπενήσι - Γοριανάδες - Κορυσχάδες 

2. Προυσός (Ι.Μ. Παναγίας) - Μεγάλο Χωριό - Saloon  
3. Γοργοπόταμος - Αμφίκλεια - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ως περιγραφή • Διαμονή 
στο πολυτελές MONTANA HOTEL and SPA 5* • Mπουφέ πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν 
ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΕΝΔΙΆΜΕΣΆ ΕΟΡΤΏΝ ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ

3 ΜΕΡΕΣ
28 - 30/12

4 ΜΕΡΕΣ
27 - 30/12

3 ΜΕΡΕΣ
6 - 8/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο Standard 249 334 290 371

Δίκλινο Superior 265 358 303 389

3ο άτομο σε Standard 195 250 205 259

3o άτομο σε Superior 210 225 215 270

3o άτομο έως 6 ετών 120 145 120 145

Μονόκλινο 324 445 361 463
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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 & 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.

Το Family Winter Club λειτουργεί: 23/12 άφιξη - 26/12 
αναχώρηση ή 30/12 άφιξη - 2/1 αναχώρηση και 5/1 άφιξη - 8/1 
αναχώρηση.

Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα 
λειτουργεί με ημιδιατροφή.

Διπλό Ρεβεγιόν, Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
24/12 και 31/12, 25/12 & 1/1 με ζωντανή μουσική και χορό.

AMALIA DELPHI
Δελφοί

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ακόμα ένα πετυχημένο μας Winter Club σας 
περιμένει, για ακόμα μία φορά στον Παρνασσό 
με ΠΛΉΡΉ ΔΙΑΤΡΟΦΉ, ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και 
πολλές εκπλήξεις! 

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

• Το χιονοδρομικό του Παρνασσού τους λάτρεις 
των χειμερινών σπορ, έμπειρους και μη στις 

Το Amalia Hotel Δελφων 4* βρίσκεται σε μοναδική θέση στους πρόποδες του Παρνασσού. Τα μπαλκόνια των δωματίων και οι 
κοινόχρηστοι χώροι προσφέρουν μοναδική θέα προς την καταπράσινη κοιλάδα μέχρι τη θάλασσα, την όμορφη Ιτέα και το Γαλαξίδι.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 180 άνετα δωμάτια, που βρίσκονται σε 4 διαφορετικά επίπεδα. Όλα τα δωμάτια έχουν φυσικό φωτισμό και 
μπαλκόνια, διαθέτουν θέρμανση ή κλιματισμό ανάλογα με την εποχή και όλες τι απαραίτητες ανέσεις, Ή γενική αίσθηση είναι η 
απλότητα της διακόσμησης με το λευκό και το γκρι της πέτρας και η θαλπωρή που δίνει το ξύλο. Τα περισσότερα δωμάτια έχουν 
πανέμορφη θέα στην πεδιάδα.

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.

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.

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 ακόμα χρόνος, 
την εξοχική Κρύα στη Λειβαδιά. Θα σας καταπλήξει!

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Ο Θάνος Ολύμπιος
 και η συντροφιά του σε γιορτινά και 

διασκεδαστικά τραγούδια στις 25, 31/12 & 1/1

Passepartout band
σε ένα ξέφρενο πάρτι στις 24 /12 μέσα 

από ήχους swing, rock n’ roll, disco, pop & latin 
από τις δεκαετίες 70ς 80ς 90ς
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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

ΓΥΡΟΣ ΠΆΡΝΆΣΣΟΥ - ΆΡΆΧΏΒΆ  - ΔΕΛΦΟΙ
VAGONETTO - ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΑΓΟΡΙΑΝΉ - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ - ΔΙΣΤΟΜΟ

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 Amalia Delphi 4* και γεύμα μπουφέ με 
απεριόριστα ποτά. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ με ποτά.

2η μέρα: Παρνασσός (Χιονοδρομικό Κέντρο) - Αράχωβα
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 και το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με ποτά και διασκέδαση με ζωντανή ορχήστρα!

3η μέρα: Γύρος Παρνασσού (Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Vagonetto - Χάνι Γραβιάς - 
Αγόριανη)
Χρόνια Πολλά!! Μπουφέ πρόγευμα και 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 ποτά και διασκέδαση με ζωντανή 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.

Σημείωση: Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάποια από 
αυτές.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3 ήμερης εκδρομής Θεοφανείων:
1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο 

2η μέρα: Vagonetto - Χάνι Γραβιάς - Αγόριανη - Αράχωβα
3η μέρα: Δελφοί (Αρχ. χώρος & Μουσείο) - Αθήνα

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

23 - 26/12 & 30/12 - 2/1
3 μέρες
6 - 8/1

4 μέρες
5 - 8/1

Δίκλινο 344 235 306
3ο άτομο 260 190 239
3ο άτομο έως 10 ετών 215 160 205
4ο άτομο έως 12 ετών 230 175 220
Μονόκλινο 437 299 399

με παροχές SMART ALL INCLUSIVE με ημιδιατροφή

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων

23-26/12 & 30/12-2/1 5 - 8/1 27-29/12
    3 μέρες                                             2 μέρες

Δίκλινο 161 138 99
3ο άτομο 48 37 27
3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 έως 10 ετών 30 25 25
Μονόκλινο 144 123 87

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο AMALIA DELPHI 4* • 
Μπουφέ πρόγευμα, γεύμα μπουφέ και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά και πακέτο ποτών με κρασί σε καράφες, 
μπύρες και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των δείπνων (πλήρης διατροφή με ποτά), συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν 
παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με ζωντανή μουσική • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

** Βρέφη έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ
** Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες δυο ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 2 διπλανά 
δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 15% στο δεύτερο δωμάτιο (η προσφορά δεν ισχύει για την περίοδο 26-30/12).
*** Φόρος διαμονής 3€ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο ξενοδοχείο

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

BROWN BEACH CHALKIDA
Παραλία Αγίου Μηνά, δίπλα από την Χαλκίδα

Απολαύστε τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο BROWN BEACH CHALKIDA με κυρίαρχα στοιχεία το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο, τα στεφάνια, τις γιρλάντες και τη λάμψη από τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, μπάλες και στολίδια!

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ημιδιατροφή σε ανοιχτούς μπουφέδες
& εορταστικά δείπνα / Ρεβεγιόν 24,25 & 31/12 και 1/1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
23- 26/12

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
30/12-2/1

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5- 8/1

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΝΥΧΤΕΣ

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων 2 2 2 -

Classic Garden View 175 195 155 130
Classic Pool View 190 205 160 140
Superior Sea View 210 225 180 150
Deluxe Bungalow Garden View 175 205 155 130
Superior Bungalow Garden View 185 215 165 140
3ο άτομο έως 11,99 ετών 25 40 20 20
3ο άτομο άνω των 12 ετών 60 70 55 55
4ο & 5ο άτομο έως 11,99 ετών ** 35 50 30 30
4ο & 5ο άτομο άνω των 12 ετών ** 60 70 55 55
Μονόκλινο Garden View 150 170 130 105

Τιμή κατ’ άτομο για τις αναγραφόμενες νύχτες με ημιδιατροφή σε ανοιχτούς μπουφέδες 
& εορταστικά δείπνα / Ρεβεγιόν 24,25 & 31/12 και 1/1

23-25/12
24-26/12

22-25/12
23-26/12
24-27/12

30/12-1/1
31/12-2/1

29/12-1/1
30/12-2/1
31/12-3/1

5-7/1
6-8/1

5-8/1

ΝΥΧΤΕΣ  2 3 2 3 2 3
Classic Garden View 175 240 195 260 155 220
Classic Pool View 190 260 205 275 160 230
Superior Sea View 210 285 225 300 180 255
Deluxe Bungalow Garden View 175 240 205 270 155 220
Superior Bungalow Garden View 185 255 215 285 165 235
3ο άτομο έως 11,99 ετών 50 70 80 100 40 60
3ο άτομο άνω των 12 ετών 120 175 140 195 110 165
4ο & 5ο άτομο έως 11,99 ετών ** 70 100 100 130 60 90
4ο & 5ο άτομο άνω των 12 ετών ** 120 175 140 195 110 165

** Μόνο σε Superior Sea View

* Για μονόκλινη χρήση έκπτωση 25€ ανά διανυκτέρευση

Δυνατότητα μεταφοράς Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα 50 € κατ’ άτομο (σε συγκεκριμένες ημερομηνίες)
Προσφορά μακράς διαμονής: Στις 9 διανυκτερεύσεις 1 επιπλέον διανυκτέρευση δώρο!!!

Δυνατότητα μεταφοράς Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα 50 € κατ’ άτομο (σε συγκεκριμένες ημερομηνίες)

Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€ / δωμάτιο / διανυκτέρευση

Αλέξανδρος & Θάνος ΠαϊτέρηςΕλένη Δήμου

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για 10 διανυκτερεύσεις (22/12-1/1, 23/12-2/1 ή 24/12-3/1) συνολική τιμή για 4 διανυκτερεύσεις 
με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν (24,25 & 31/12 και 1/1) και 6 διανυκτερεύσεις με πρωινό:

Δίκλινο Classic Garden View 995 € | Μονόκλινο Classic Garden View 945 €
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Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

 Πλουσιοπάροχοι γιορτινοί μπουφέδες 
 με μεγάλη ποικιλία από σαλάτες και ορεκτικά.
 Κινόα, ρόδι, ρόκα, παντζάρι, πίτες με μετσοβόνε, 
 λαχανοντολμάδες, γιουβαρλάκια, ζεστή σούπα 
 και ασιατικές νοστιμιές όπως σπριγκ ρόλς, 
 ντάμπλινγκς και γον τον με κοτόπουλο

 Κυρίως νοστιμιές
 Πάπια με φρούτα του δάσους και σοκολάτα, 
 μοσχάρι με σως ολανδέζ, αρνάκι κλέφτικο, 
 γιουβέτσι παραδοσιακό, ψάρι στο φούρνο, 
 πατατούλες, πουρέ, λαχανικά, μπασμάτι ρύζι

 Κάρβινγκ
 Παραδοσιακή γαλοπούλα, μπούτι χοιρινό στο  
 ξυλόφουρνο και σολομός μαριναρισμένος με  
 μέλι και μουστάρδα

 Τα γλυκά μας
 Σοκολατίνα, τσιζκέικ, κέικ καρότου, ρεντ βέλβετ, 
 ποικιλία από φρούτα

 Παραδοσιακή λαχταριστή γαλόσουπα, 

Στους ανοιχτούς μπουφέδες μας θα βρείτε 

ποικιλία από τρεις χριστουγεννιάτικες σπέσιαλ 

σαλάτες με τις σος τους

 Ορεκτικά, σπρινγκρολς, μπουρεκάκια 

 μελιτζάνας, ρολάκια γεμιστά

  Γαλοπούλα ψητή με τη γέμισή της, αρνάκι 

 κλέφτικο, πορκέτα γεμιστή με μανιτάρια,

 ψάρι με σταφίδες και μαρμελάδα ντομάτας

 Ποικιλία τυριών και αλλαντικών, τσιζκέικ, 

 σοκολατένιες λιχουδιές και ποικιλία φρούτων

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Κάλαντα από τη φιλαρμονική μας

...
Ρεβεγιόν παραμονής Χριστουγέννων

με την Ελένη Δήμου και την ορχήστρα της

25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Χριστουγεννιάτικη λειτουργία στο εκκλησάκι του κήπου μας...

Ο Άγιος Βασίλης περιμένει δίπλα στο τζάκι τους 
μικρούς μας φίλους, να τους μοιράσει δώρα...

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με τους  ΚΑΡΜΑ
 Αλέξανδρο & Θάνο Παϊτέρη και στο deck ο dj Thanos 95

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
Γιορτινή μέρα με την αγαπημένη μας Ρούλα Προσωπάρη 
 στο πιάνο με τραγούδια της παρέας

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Προετοιμασία για την Πρωτοχρονιά με την αγαπημένη 
 μας Ρούλα Προσωπάρη με το πιάνο και το φλάουτο 
 της  στο piano bar δίπλα στο αναμμένο τζάκι όπως 
 μόνο εκείνη ξέρει να μας ψυχαγωγεί

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από τη χορωδία μας

New Years Eve με την Ελένη Δήμου και την ορχήστρα  της

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Αγιασμός και κόψιμο βασιλόπιτας με φλουρί  για τον τυχερό

Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς με τους ΚΑΡΜΑ  
Αλέξανδρο & Θάνο Παϊτέρης και το deck ο dj Thanos 95

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

GALA 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΎΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΔΕΙΠΝΟ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο μπουναμάς του Άη Βασίλη για τους μικρoύς μας φίλους

Μια από τις όμορφες γωνιές του Brown Chalkida
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ΆΡΆΧΏΒΆ - ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΆΣ - ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΆΣ

1η μέρα: Αθήνα - Αράχωβα - Όσιος Λουκάς - Χαλκίδα 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:30 για το στολίδι του Παρνασσού, την υπέροχα κοσμοπολίτικη 
Αράχωβα. Χρόνος για βόλτα στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια της και για καφέ στην - υπέροχα 
στολισμένη - κεντρική πλατεία. 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. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το ξενοδοχείο μας, το 
Brown Beach Chalkida 4*. Χρόνος για ξεκούραση και για να απολαύσουμε τις ανέσεις του και το 
βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Κάστρο Καράμπαμπα - Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας - Τζαμί Εμίρ Ζαδέ
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς την παλιά γέφυρα, όπου θα ενημερωθούμε 
για το φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου και θα καταλήξουμε στο κάστρο Καράμπαμπα. Το 
Οθωμανικό κάστρο του 17ου αιώνα κατείχε στρατηγική θέση, καθώς από κει ελέγχονταν τα στενά του 
Ευρίπου και η πόλη της Χαλκίδας. Αφού απολαύσουμε τον χώρο και τη θέα από ψηλά, συνεχίζουμε 
για την πόλη της Χαλκίδας. Στην πεζή περιήγηση μας θα δούμε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο (έξοδα 
ατομικά) και τον Ναό της Αγ. Παρασκευής, πολιούχου της Χαλκίδος (5ου αι). Απέναντι ακριβώς η 
Οικία του Ενετού Βαΐλου, του Διοικητή της Χαλκίδας κατά τα χρόνια της Ενετοκρατίας. Σε μικρή 
απόσταση το Τζαμί του Εμίρ Ζαδέ, που στις μέρες μας λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος. Χρόνος για 
καφέ και γεύμα (έξοδα ατομικά) και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ακολουθεί εορταστικό 
ρεβεγιόν με την Ελένη Δήμου και την ορχήστρα της,  για γλέντι και χορό.

3η μέρα: Ορεινή Εύβοια - Στενή 
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα σε γιορτινή ατμόσφαιρα και χρόνος να απολαύσετε 
τις ανέσεις του ξενοδοχέιου. Μετέπειτα, εκδρομή στην υπέροχη Στενή, το καταπράσινο χωριό που 
κέρδισε τον τίτλο «η Αράχωβα της Εύβοιας». Εκεί θα αντικρύσουμε τα αμφιθεατρικά χτισμένα σπίτια 
στις παρυφές του ψηλότερου βουνού του νησιού, τη Δίρφυ. Χρόνος για καφέ και φαγητό (έξοδα 
ατομικά) στα παραδοσιακά καφενεδάκια και ταβερνάκια στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία με τα 
θεόρατα πλατάνια και τη βρυσούλα σήμα κατατεθέν της. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση και το βράδυ ρεβεγιόν με τους ΚΑΡΜΑ, τους Αλέξανδρο & Θάνο Παϊτέρη και στο deck 
ο dj Thanos 95.

4η μέρα: Όσιος Δαβίδ - Λίμνη - Αγ. Ιωάννης Ρώσσος - Αθήνα 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την βόρεια Εύβοια. Στις πλαγιές του βουνού 
Καβαλάρης, θα προσκυνήσουμε στην Ι.Μ. του Οσίου Δαβίδ (16ου αι) και θα συνεχίσουμε για την 

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
3 ΜΕΡΕΣ
24-26/12

4 ΜΕΡΕΣ
23-26/12

3 ΜΕΡΕΣ
31/12-2/1

4 ΜΕΡΕΣ
30/12-2/1

Δίκλινο Classic Garden View 250 330 280 360

Δίκλινο Classic Pool View 275 345 290 375

3o άτομο έως 11,99 ετών 145 185 180 220

3ο άτομο 215 285 245 315

Μονόκλινο 337 452 368 483

Περιλαμβάνονται: Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο BROWN BEACH 
CHALKIDA 4* • Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), συμπεριλαμβανομένου του 
εορταστικού δείπνου / Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Αρχηγός /Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους 
επισκέψεων

γαλήνια παραθαλάσσια Λίμνη, όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) σε ένα τοπίο απαράμιλλης 
ομορφιάς. Θα ολοκληρώσουμε τις επισκέψεις μας στο Προκόπι στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη 
του Ρώσσου και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην Αθήνα γεμάτοι από υπέροχες εικόνες και 
αναμνήσεις.

Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί τίποτα από τα αναγραφόμενα.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα της 3ήμερης εκδρομής δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

Στο γιορτινό BROWN BEACH CHALKIDA με δύο γιορτινά ρεβεγιόν

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα



64

Bucket list

Πελοπόννησος

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Αργολίδα, Αρκαδία, Αχαΐα, 
Ηλεία, Κορινθία, Λακωνία, 
Μεσσηνία



65

Γαστρονομία
Γουρνοπούλα

Παστό χοιρινό/ σύγκλινο

Χειροποίητα ζυμαρικά (π.χ. χυλοπίτες)

Καγιανάς 

Δίπλες

Εκδηλώσεις
Χριστουγεννιάτικο χωριό στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

Παγοδρόμιο στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ

Παραμύθια και παιχνίδια στο σπίτι του Άγιου -Βασίλη 

Εκδήλωση με εορταστικούς βυζαντινούς ύμνους 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές στο Παιδικό 
Εργαστήρι Τέχνης 

Δραστηριότητες
Rafting στον Λούσιο

River trekking στον ποταμό Νέδα

River trekking στους καταρράκτες Πολυλίμνιο

Ορειβασία στον Ταΰγετο 

Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου

Σκι στο χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων

Τοπικά προϊόντα
Ελαιόλαδο

Ελιές καλαμών

Χειροποίητα ζυμαρικά

Δίπλες

Μελι

Λαλάγγια 

Aξιοθέατα
Επικούρειος Απόλλωνας

Κάστρο της Κυπαρισσίας

Κάστρα της Πύλου (Νιόκαστρο & Παλαιόκαστρο)

Ανάκτορο Νέστορα

Κάστρο της Μεθώνης

Κάστρο της Κορώνης 

Κάστρο Ακροκορίνθου

Κάστρο της Μονεμβασιάς

Παλαμήδι

Μπούρτζι 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης 

Αρχαιολογικός χώρος Μυστρά 

Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Κορίνθου

Σπήλαιο Δυρού 

Nightlife
Περπάτημα στην παραλία της Καλαμάτας

Περπάτημα στη γραφική Γιάλοβα

Περπάτημα στο γραφικό Ναύπλιο 

Περπάτημα στην Αρεόπολη

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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Το Family Winter Club λειτουργεί: 
23/12 άφιξη - 26/12 αναχώρηση / ή 
30/12 άφιξη - 2/1 αναχώρηση και 5/1 
άφιξη - 8/1 αναχώρηση. Για τις υπόλοιπες 
ημερομηνίες (πριν - ενδιάμεσα - μετά), θα 
λειτουργεί με ημιδιατροφή.

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

• Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή & ανήμερα Χριστούγεννα 
& Πρωτοχρονιά 

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

• Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα 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.

Διπλό Ρεβεγιόν, Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά
24/12 και 31/12, 25/12 & 1/1 
με ζωντανή μουσική και χορό

Απολαύστε τις  βόλτες σας  στο ειδυλλιακό Ναύπλιο - στην Πλατεία Συντάγματος και στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης,
με τις πέτρινες βρύσες και τα λουλούδια στις εξώπορτες…

AMALIA NAUPLIA 4*

Το Amalia Hotel Ναυπλίου 4* βρίσκεται στην είσοδο της πόλης, μόλις 2,5 χλμ. από το κέντρο της. Έχει χτιστεί με σεβασμό προς την αρχιτεκτονική και την παράδοση της πόλης, ένα 
νεοκλασσικό κτήριο με 170 δωμάτια που περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους με φοίνικες και λουλούδια. Ένα μοναδικό περιβάλλον που εξασφαλίζει ηρεμία και χαλάρωση, αντίθετα με 
τη βουή και τους θορύβους της πόλης.
Το ξενοδοχείο διαθέτει 170 άνετα δωμάτια και μία σουίτα που βρίσκονται σε τρία επίπεδα. Ή θέα των δωματίων μπορεί να είναι το Παλαμήδι, η θάλασσα ή οι καταπράσινοι κήποι. Παρέχουν 
όλες τις απαραίτητες ανέσεις και έπιπλα σε ανοικτά χρώματα με μπεζ ταπετσαρίες και πολύχρωμα υφάσματα. Όλα τα δωμάτια έχουν φυσικό φωτισμό και μπαλκόνι ή βεράντα στο ισόγειο είναι 
πλήρως κλιματιζόμενα προσφέροντας ένα όμορφο περιβάλλον ξεκούρασης

Ναύπλιο

ΤΟ SMART ALL INCLUSIVE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

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.

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

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

η ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ 

με την ορχήστρα της, θα σας διασκεδάσει 
στις 24 & 31 Δεκεμβρίου, με αγαπημένα 

τραγούδια της παρέας!

η αγαπημένη ΕΙΡΉΝΉ ΠΕΦΑΝΉ 

στις 25 Δεκεμβρίου & 1 Ιανουρίου
θα ερμηνεύσει υπέροχα και 

αξέχαστα τραγούδια!
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ΆΓΆΠΗΜΕΝΟ ΝΆΥΠΛΙΟ
1η μέρα: Αθήνα - Παλαμήδι - Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα στις 8:30 και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου. Θα αρχίσουμε από 
το Παλαμήδι 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. Άφιξη και εγκατάσταση στο κεντρικό Amalia Nafplio 4* και γεύμα μπουφέ με ποτά. 
Ξεκούραση και το απόγευμα χρόνος ελεύθερος να απολαύσουμε τις ανέσεις του ξενοδοχείου. Το βράδυ 
δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Κυκλώπεια τείχη Τίρυνθας - Μονή Λουκούς
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τα Κυκλώπεια τείχη της Τίρυνθας, για να θαυμάσουμε το 
μέγεθος και το μεγαλείο τους και να αντικρύσουμε αυτά που έβλεπε και ο Ηρακλής! Επόμενη μας επίσκεψη 
η ιστορική Μονή Λουκούς, του 12ου αιώνα, το σπουδαιότερο μοναστήρι της Κυνουρίας και ένα από τα πιο 
σημαντικά της Αρκαδίας. Ο περίφημος σοφιστής ο Ηρώδης ο Αττικός ανήγειρε δίπλα στο χώρο της μονής 
την περίφημη έπαυλη του η οποία αποκαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
γεύμα με ποτά. Για όσους το επιθυμούν το απόγευμα βόλτα για καφέ στο Ναύπλιο και το βράδυ εορταστικό 
δείπνο Ρεβεγιόν σε μπουφέ με ποτά και διασκέδαση με ζωντανή ορχήστρα!
3η μέρα: Ελάτη - Βυτίνα - Ναύπλιο
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην καρδιά του καταπράσινου Μαίναλου, στην 
πανέμορφη Ελάτη. Ο παραδοσιακός αυτός οικισμός, χτισμένος στα 1200 μέτρα υψόμετρο προσφέρει 
εικόνες μαγείας και χαλάρωσης. Συνεχίζουμε για την ελατοσκέπαστη Βυτίνα για παραδοσιακό καφεδάκι. 
Επιστρέφουμε το μεσημέρι στο ξενοδοχείο 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 ζωντανή ορχήστρα!
4η μέρα: Ναύπλιο - Επίδαυρος - 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 ένα τελευταίο καφεδάκι στην Επίδαυρο. Επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεση στάση.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3 ήμερης εκδρομής Θεοφανείων

1η μέρα: Αθήνα - Ελάτη - Βυτίνα - Ναύπλιο
2η μέρα: Κυκλώπεια τείχη Τίρυνθας - Μονή Λουκούς - Ναύπλιο

3η μέρα: Αγιασμός στο Ναύπλιο - Επίδαυρος - Αθήνα

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
4 μέρες

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

3 μέρες
6 - 8/1

4 μέρες
5 - 8/1

Δίκλινο 339 236 309

3ο άτομο 260 196 250

3ο άτομο έως 10 ετών 210 160 205

4ο άτομο 2 έως 10 ετών 225 170 220

Μονόκλινο 436 307 413

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο AMALIA 
NAFPLIO 4* • Μπουφέ πρόγευμα, γεύμα μπουφέ και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά και πακέτο 
ποτών με κρασί σε καράφες, μπύρες και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των δείπνων (πλήρης διατροφή με ποτά), 
συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με ζωντανή 
μουσική • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 
ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: •O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

* Βρέφη έως 2 ετών ΔΩΡΕΑΝ
** Προσφορά για οικογένειες: Για οικογένειες δυο ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που επιθυμούν 
2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 15% στο δεύτερο δωμάτιο (η προσφορά δεν ισχύει για την 
περίοδο 26-30/12).
*** Φόρος διαμονής 3€ ανά δωμάτιο/διανυκτέρευση, θα πρέπει να πληρωθεί απευθείας στο 
ξενοδοχείο.

Τιμή ανά δωμάτιο 
ανά διανυκτέρευση με παροχές SMART ALL INCLUSIVE με ημιδιατροφή

Ελάχιστος αριθμός 
διανυκτερεύσεων

22-26/12 & 30/12-2/1 5 - 8/1 27-29/12

    3 μέρες                                             2 μέρες

Δίκλινο 165 135 107

3ο άτομο 43 46 21

3ο άτομο έως 10 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο 2 έως 10 ετών 27 25 25

Μονόκλινο 144 126 93

Στο σικάτο Amalia Ναυπλίου, το πετυχημένο μας 
Winter Club σας περιμένει με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και πολλές εκπλήξεις!

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα



68



69

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαχλωρού - Ελαιώνας
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 8:00, για μια καταπληκτική διαδρομή προς την ονειρική λίμνη 
Τσιβλού. Ένα θαυμάσιο οικοσύστημα που εκτός από το υγρό στοιχείο, αισθητή παρουσία κάνουν 
τα έλατα, τα πεύκα και οι καστανιές. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Χελμού, ειδυλλιακά απλώνεται 
η λίμνη, δημιούργημα βίαιων γεωλογικών φαινομένων, χαρίζοντάς μας ένα σπουδαίο περιβάλλον. 
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 μας Airotel Achaia Beach 4*. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο με ποτά.

2η μέρα: Οδοντωτός - Αγία Λαύρα - Σπήλαιο λιμνών - Κλειτορία - Πλανητέρο
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε για μια μοναδική εμπειρία, να διασχίσουμε με το τρενάκι του 
Οδοντωτού (έξοδα ατομικά), το περίφημο φαράγγι του Βουραϊκού. Μια διαδρομή από τις  ωραιότερες 
της Ευρώπης! Συνεχίζουμε για το επιβλητικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, της οποίας η θέα, το 
βαρύ όνομα και η ιστορία που τα συντροφεύει προκαλούν δέος και συγκίνηση. Κατόπιν θα πάμε 
στο σπήλαιο λιμνών, το διαμάντι του γεωπάρκου Χελμού - Βουραϊκού μέσα από υπερυψωμένες 
τεχνητές γέφυρες, ξεναγούμαστε στις 13 αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες με τους πανέμορφους 
σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Το μεσημέρι θα μας βρει στην γραφική Κλειτορία όπου θα έχουμε 
χρόνο για φαγητό (έξοδα ατομικά) και η πορεία μας συνεχίζεται προς τον μικρό παράδεισο, το χωριό 
Πλανητέρο όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και το βράδυ 
εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν με ποτά.

3η μέρα: Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς το Μέγα Σπήλαιο. Θεωρείται 
η αρχαιότερη μονή στην Ελλάδα (362 μ.Χ.). Το μοναστήρι είναι χτισμένο στο άνοιγμα ενός μεγάλου 
φυσικού σπηλαίου, σε υψόμετρο 890 μέτρων. Απόλυτα εναρμονισμένο με το άγριο τοπίο, στο 
πολυώροφο κτίσμα με την καθηλωτική θέα, συναντούμε τοιχογραφίες του 1653 και άλλες έως 
και τις αρχές του 19ου αιώνα. Εδώ, θα δούμε και την εικόνα της Παναγίας, φτιαγμένη από μαστίχα 
και κερί από τα χέρια του Ευαγγελιστή Λουκά. Μαγεμένοι από τις «εικόνες» του μοναστηριού, 
συνεχίζουμε για τα ηρωικά Καλάβρυτα. Εκεί, θα επισκεφτούμε τον τόπο του μαρτυρίου, θα 
περιπλανηθούμε στον πεζόδρομο και στα δρομάκια του χωριού, θαυμάζοντας και δοκιμάζοντας τα 
ντόπια προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα, στον μεγάλο πεζόδρομο των Καλαβρύτων (έξοδα 
ατομικά). Στο δρόμο της επιστροφής θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε ένα τοπικό οινοποιείο 
και να δοκιμάσουμε ντόπια κρασιά (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και 
το βράδυ δείπνο με ποτά.

4η μέρα: Λίμνη Δόξα - Φενεός - Τρίκαλα - Λουτράκι - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό μπουφέ και το ταξίδι της επιστροφής, αρχίζει με τη θέα του Κορινθιακού κόλπου 
και τις παραλιακές, κοσμοπολίτικες πόλεις - ορόσημά του, όπως το Δερβένι, το Ξυλόκαστρο και το 
Κιάτο. Από το Κιάτο παίρνουμε τον δρόμο για την ορεινή Κορινθία, για να επισκεφθούμε τη Λίμνη 
Δόξα. Εκεί θα θαυμάσουμε το εξαιρετικής ομορφιάς τοπίο και το μοναστήρι - κρυφό σχολειό, του 
Αγίου Γεωργίου. Αγναντεύοντάς τον κάμπο του Φενεού, η θέα είναι μοναδική. Ο κάμπος υπήρξε 
λίμνη, την οποία αποξήραναν μετά από επανειλημμένες καταστροφικές πλημμύρες και έτσι σήμερα 
καλλιεργούνται κυρίως όσπρια. Επόμενη μας στάση τα Τρίκαλα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα 
και αργότερα το απόγευμα πίνουμε το καφεδάκι μας στο Λουτράκι. Πορεία επιστροφής για την 
Αθήνα, γεμάτοι με θαυμάσιες εντυπώσεις από την εκδρομή μας.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΣΤΗ ΓΗ ΤΏΝ ΆΧΆΙΏΝ... με γιορτινή διάθεση!

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Airotel 
Achaia Beach 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά  με βαρελίσιο κρασί, 
μπύρα ή αναψυκτικό (ημιδιατροφή με ποτά), συμπεριλαμβανομένου του εορταστικού δείπνου Ρεβεγιόν 
την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και σάουνας •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ
23-26/12 & 30/12-2/1

Δίκλινο 275

3ο άτομο 235

3ο άτομο έως 12 ετών 160

Μονόκλινο 352
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SEMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4*
Ελαιώνας, Διακοπτό

Ο ήχος του “ΣΉΜΑΝΤΡΟΝ” σας καλεί να ζήσετε ειδυλλιακές στιγμές σε ένα 
φυσικό σκηνικό ασύγκριτης ομορφιάς. 

Το Semantron Traditional Village 4* βρίσκεται 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. Ή πέτρα και το ξύλο παντρεύονται με 
ατμοσφαιρικό φωτισμό και έπιπλα εποχής. 

Ή 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.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν
την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

23 - 27/12 *
30/12 - 2/1

5 - 8/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο 138

Σουίτα 1 χώρου 161

Σουίτα 2 χώρων 184

3ο άτομο 29

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών ** Δωρεάν

Μονόκλινο 104

* Για την περίοδο των Χριστουγέννων ο ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων είναι 3
** Σε σουίτα
Την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς γλέντι με ζωντανή μουσική! 
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 3€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα
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AIROTEL ACHAIA BEACH 4*
Πάτρα

Σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από την πόλη της Πάτρας, ένα βήμα από τη 
θάλασσα, βρίσκεται το ξενοδοχείο Airotel Achaia Beach 4*. 

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 play room για τους 
μικρούς και τους μεγάλους 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, κλιματισμό, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, επίπεδη 
τηλεόραση, δωρεάν παρασκευή ροφημάτων, μίνι μπαρ και room service.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πλήρη διατροφή και ποτά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των δείπνων & εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν 

παραμονή Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ
23 - 26/12 & 30/12 - 2/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2

Δίκλινο 121

3o άτομο έως 11,99 ετών 12

3ο άτομο 44

Οικογενειακό δωμάτιο (4 ενήλικες) 210

Οικογενειακό δωμάτιο
(2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 11,99 ετών) 180

Μονόκλινο 91

* Βρέφη έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Χριστούγεννα  στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Πρωινό, γεύμα και δείπνο καθημερινά με βαρελίσιο κρασί, μπύρα ή αναψυκτικό •Εορταστικό 
Ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 •Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου και σάουνας •Δυνατότητα παρασκευής καφέ και τσάι 
εντός δωματίων •Δωρεάν ασύρματο Internet •Δωρεάν είσοδος στην «Αίθουσα δραστηριοτήτων» με air hockey, 
ping pong, ποδοσφαιράκι, μπιλιάρδο και ηλεκτρονικά παιχνίδια •Απογευματινός χυμός με cookies για τα παιδία 
στις 25/12 & 1/1 •Αίθουσα για χαρτάκι διαμορφωμένη με πράσινη τσόχα •Διάθεση χώρου στάθμευσης.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 3 / δωμάτιο / διανυκτέρευση.
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ΆΡΚΆΔΙΆ
Εκεί όπου οι μύθοι και οι θρύλοι υφαίνουν την ιστορία

και αποτυπώνονται στην ομορφιά των τοπίων

1η μέρα: Αθήνα - Καρύταινα - Ψάρι - Στεμνίτσα 
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:30 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 στη Στεμνίτσα για 
καφέ, ρακόμελα και βόλτα για να θαυμάσουμε το πολύ ωραίο Αρκαδικό χωριό. Κατευθυνόμαστε 
για το υπέροχο και πολυτελέστατο “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΗ” 4*, όπου χρόνος για ξεκούραση 
στο ατμοσφαιρικό bar με το πιάνο και τα πολυτελή του σαλόνια.

2η μέρα: Μονή Φιλοσόφου - Δημητσάνα  
Μετά το μπουφέ πρωινό μας, θα επισκεφθούμε την ξακουστή Μονή Φιλοσόφου, που βρίσκεται 
στο φαράγγι του Λούσιου ποταμού. Η παλαιά Μονή Φιλοσόφου, είναι η πιο παλιά και ιστορική 
μονή της Αρκαδίας. Ιδρύθηκε το 963 από το Ιωάννη Λαμπαρδόπουλο από τη Δημητσάνα, τον 
επονομαζόμενο  «φιλόσοφο», ο οποίος ήταν Aρχιγραμματέας και Πρωτοκρίτης του αυτοκράτορα 
Νικηφόρου Φωκά. Υπήρξε δε και Κρυφό Σχολειό και αργότερα εξελίχθηκε σε σπουδαία ιερατική 
σχολή, αφού σε αυτήν φοίτησαν πλήθος δασκάλων, ιερέων καθώς και ηγετικές μορφές τη 
Εκκλησίας, όπως τέσσερις πατριάρχες Ιεροσολύμων, δύο Οικουμενικοί Πατριάρχες, ανώτατοι 
εκκλησιαστικοί άνδρες ο Γρηγόριος ο Ε΄ και ο Παλαιών Πατρών Γερμανός. Επόμενος σταθμός 
μας η Δημητσάνα και το “ζωντανό” Μουσείο Υδροκίνησης (έξοδα ατομικά), να δούμε τους 
περίφημους μπαρουτόμυλους και σε μικρογραφία 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 μας.

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 Λιμποβίσι το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. 
Αργότερα περνώντας από την  Ελάτη θα θαυμάσουμε το μοναδικό φυσικό σκηνικό της Αρκαδικής 
και χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) στην κοσμοπολίτικη Βυτίνα. Επιστρέφουμε στο πολυτελές 
“Αρχοντικό” μας. 

4η μέρα: 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.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Αρεόπολη 

2η μέρα: Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Βάθεια - Γερολιμένας - Κοίτα
3η μέρα: Αρεόπολη - Διρός - Λιμένι - Οίτυλο - Αθήνα

Σημείωση: Η σειρά των εκδρομών - επισκέψεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί 
κάποια από αυτές.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΨΑΡΙ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΔΉΜΉΤΣΑΝΑ - ΕΛΑΤΉ - ΒΥΤΙΝΑ - ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ - ΛΕΒΙΔΙ -  ΚΑΨΙΑ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Luxury 
Boutique Hotel “ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΛΤΕΖΙΩΤΉ” 4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΕΝΔΙΆΜΕΣΆ ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ

3 ΜΕΡΕΣ
28 - 30/12

4 ΜΕΡΕΣ
27 - 30/12

3 ΜΕΡΕΣ
6 - 8/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο 225 299 225 299

3ο άτομο 212 282 212 282

3ο άτομο έως 6 ετών 120 145 120 145

4o άτομο έως 6 ετών 150 190 150 190

Μονόκλινο 289 393 289 393
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1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα
Αναχώρηση στις 08:30 από την Αθήνα μέσω σήραγγας Αρτεμισίου, Μεγαλόπολης για την 
όμορφη Μεσσηνία και 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. Αργότερα 
στην πόλη της Καλαμάτας επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (έξοδα ατομικά) 
στην καρδιά του ιστορικού της κέντρου, εκεί όπου παλιά βρισκόταν η Δημοτική Αγορά της 
πόλης. Στη συνέχεια προσκύνημα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής και στο ιστορικό εκκλησάκι 
των Αγίων Αποστόλων, όπου νοιώθει κανείς την παρουσία των Κολοκοτρώνη, Νικηταρά και 
άλλων οπλαρχηγών να γονατίζουν μπροστά από την ωραία πύλη, ξεκινώντας την Επανάσταση. 
Συνεχίζουμε την περιήγηση στην παλιά πόλη γύρω από το κάστρο. Εγκατάσταση στο Elite City 
Resort 4*, ξεκούραση και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Μουσείο Καρέλια - Πεταλίδι - Μεθώνη - Πύλος
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και αρχικά, θα επισκεφτούμε το κόσμημα της πόλης, το μουσείο 
που τελεί υπό την αιγίδα της οικογένειας Καρέλια και είναι ιδιωτική συλλογή παραδοσιακών 
στολών του Λυκείου Ελληνίδων (έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για εικόνες μοναδικές που μας 
συντροφεύουν στον γύρο μας, που αρχίζει με στάση για καφεδάκι στο παραθαλάσσιο Πεταλίδι. 
Από απόσταση βλέπουμε την καστρόπολη της Κορώνης, χτισμένη στη ρίζα του βράχου, σχεδόν 
απροσπέλαστη. Στη συνέχεια βλέπουμε την καταπληκτική θάλασσα της Φοινικούντας, το Ενετικό 
παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την ιστορική Πύλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και 
το βράδυ εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Καρδαμύλη - Λιμένι - Δυρός - Αρεόπολη
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για μια πανοραμική διαδρομή γεμάτη 
μνήμες και μεσαιωνικούς πύργους στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα και την 
γραφική Καρδαμύλη, το Λιμένι (γενέτειρα και Πύργος των Μαυρομιχαλέων) και επίσκεψη στα 
Σπήλαια Δυρού - Βλυχάδας (εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία - έξοδα ατομικά), για συναρπαστική 
βαρκάδα! Επιστρέφοντας, χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη για καφέ και γεύμα (έξοδα ατομικά). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Πάρκο Σιδηροδρόμων - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και πρώτη μας επίσκεψη το Πάρκο των Σιδηροδρόμων με τα τραίνα 
αντίκες, και στη συνέχεια, κατευθυνόμαστε για το “θαύμα” της φύσης της Αγίας Θεοδώρας, στη 
Βάστα. Τα λόγια της προσευχής της, μπροστά στα μάτια μας! Δεκαεπτά πελώρια δέντρα ξεπηδούν 

από τη στέγη της ενώ από τα θεμέλια αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού. Επιστρέφουμε στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις από τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμισίου.

Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί τίποτα από τα 
αναγραφόμενα.

Σημείωση: Στο πρόγραμμα της 3ήμερης εκδρομής δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΉΝΉ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΉ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΉ - ΛΙΜΕΝΙ  - ΔYΡΟΣ - ΑΡΕΟΠΟΛΉ - ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΆΚΗ  ΡΆΨΏΔΙΆ

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ELITE CITY 
RESORT 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), συμπεριλαμβανομένου του Ρεβεγιόν 
παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης 3 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ

3 ΜΕΡΕΣ
24-26/12   31/12-2/1   6-8/1

4 ΜΕΡΕΣ
23-26/12    30/12-2/1   5-8/1

Δίκλινο θέα κήπος 293 399

Bungalow 293 399

Δίκλινο θέα θάλασσα 314 432

3ο άτομο 233 311

3ο άτομο έως 12 ετών 145 180

Μονόκλινο 365 509
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ΛΆΚΏΝΙΚΗ & ΜΕΣΣΗΝΙΆΚΗ ΜΆΝΗ
Πύργοι, Πέτρα, Γαλάζιο & Φως!

1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Αρεόπολη
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ προς τη Λακωνική Μάνη. Πρώτο 
μας υποδέχεται το πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο και σημερινό επίνειο της Σπάρτης. Μπαίνοντας 
στην προσηλιακή Μάνη, επισκεπτόμαστε τον Κότρωνα, τον μεγαλύτερο παραθαλάσσιο 
οικισμό σε μαγευτικό όρμο, στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα βρίσκεται κάτω 
από τα νερά. Μέσω διαδρομής που αποπνέει μία απόκοσμη γοητεία, γεμάτη καστρόσπιτα και 
χωριά “κρεμασμένα” στις πλαγιές, συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους 
οικισμούς της Μάνης. Νωρίς το απόγευμα, άφιξη και εγκατάσταση στο Kastro Maini 3* στην 
Αρεόπολη και το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Βάθεια - Γερολιμένας
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις 
μας με το Πόρτο Κάγιο, με το γαλήνιο φυσικό λιμάνι, κάτω από το κάστρο του 1565. 
Συνεχίζουμε για το ακρωτήριο Ταίναρο, το νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της 
Βαλκανικής χερσονήσου, όπου χρόνος να το φωτογραφήσουμε και να φωτογραφηθούμε. 
Κατευθυνόμαστε προς τη Βάθεια, όπου στη διαδρομή θα διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, 
αλλά και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Επόμενος προορισμός μας ο Γερολιμένας - με το 
γραφικό του λιμανάκι - όπου επί Τουρκοκρατίας αποτελούσε ένα από τα ορμητήρια των 
Μανιατών πειρατών. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό (έξοδα ατομικά). Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας και το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Κοίτα - Διρός - Λιμένι
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στον οικισμό Κοίτα. Εκεί, 
θα περπατήσουμε ανάμεσα στα πάμπολλα πυργόσπιτα, για να πάρουμε μια αίσθηση της 
νοοτροπίας και της ιστορίας αυτού του τόπου. Επόμενος προορισμός μας, τα σπήλαια 
του Διρού ή «Βλυχάδας» (έξοδα ατομικά) όπου η βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες αποτελεί μια αξέχαστη εμπειρία. Συνεχίζουμε για το γραφικό Λιμένι, όπου 
χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
και το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Αρεόπολη - Οίτυλο - Καρδαμύλη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την επιβλητική Αρεόπολη, την αετοφωλιά 
των Μαυρομιχαλέων. Εκεί χρόνος για περιήγηση στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στο 
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και την πλατεία 17ης Μαρτίου. Συνεχίζουμε για το 

πανέμορφο και γραφικό Οίτυλο, μια από τις παλαιότερες πόλεις της Μάνης. Στην ευρύτερη 
περιοχή υπάρχουν 67 παραδοσιακοί πέτρινοι οικισμοί, που μαγεύουν τους επισκέπτες. 
Εκεί δεσπόζουν παράλληλα, πύργοι και Βυζαντινές εκκλησίες που στέκονται αγέρωχα 
στο πέρασμα των χρόνων, ενώ οι μυρωδιές του φασκόμηλου και του θυμαριού, εξιτάρουν 
τις αισθήσεις. Χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε για τη γραφική Καρδαμύλη, ένα από τα 
ομορφότερα παραδοσιακά χωριά της Δυτικής Μάνης, στις παρυφές του Ταΰγετου. Χρόνος 
για γεύμα (έξοδα ατομικά) και για τα τελευταία ψώνια και σουβενίρ και παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής για την Αθήνα.

Συνοπτικό πρόγραμμα 3ήμερης εκδρομής:
1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Αρεόπολη 

2η μέρα: Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Βάθεια - Γερολιμένας - Κοίτα
3η μέρα: Αρεόπολη - Διρός - Λιμένι - Οίτυλο - Αθήνα

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Kastro Maini 
3* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ καθημερινά (ημιδιατροφή), συμπεριλαμβανομένου του εορταστικού 
δείπνου / Ρεβεγιόν την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 1,5 / δωμάτιο / διανυκτέρευση • Τα εισιτήρια εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ & ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ

4 ΜΕΡΕΣ
23 - 26/12  -  30/12 - 2/1

3 ΜΕΡΕΣ
6 - 8/1

4 ΜΕΡΕΣ
5 - 8/1

Δίκλινο 317 227 302

3ο άτομο 272 197 257

3ο & 4ο άτομο έως 4,99 ετών 160 120 145

3ο & 4ο άτομο 5 έως 12 ετών 235 170 220

Μονόκλινο 369 289 354

ΚΟΤΡΩΝΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ - ΤΑΙΝΑΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ - ΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΚΟΙΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΉ - ΓΥΘΕΙΟ
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Ταξιδεύουμε
στην Αδριανούπολη

& στη Βουλγαρία

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα
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Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΕΣ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Τουρκία 
Βουλγαρία
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ΆΔΡΙΆΝΟΥΠΟΛΗ η …μεγαλοπρεπής!
Mε επίσκεψη και στα ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΑ!!!

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή
Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 06:00 με ενδιάμεσες στάσεις για την πόλη της Κομοτηνής. 
Εγκατάσταση στο κεντρικό Z PALACE 5* LUX και το βράδυ δείπνο. 
2η μέρα: Σουφλί - Αδριανούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ημέρα γεμάτη από υπέροχες εικόνες. Επίσκεψη στο Σουφλί σε 
εργοστάσιο μεταξωτών και ακολουθούμε παραποτάμια διαδρομή στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. 
Διέλευση των συνόρων (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) και εγκατάσταση στο 
υπερπολυτελές Margi Hotel 5* Lux (νεόκτιστο 2013 και κεντρικό) στην Αδριανούπολη. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο και για όσους επιθυμούν, βραδινός περίπατος γνωριμίας με το ιστορικό κέντρο 
(πεζή). 
3η μέρα: Ραιδεστός (Μαρμαράς) - Αδριανούπολη 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για επίσκεψη στην Ραιδεστό (Tekirdag), σημαντικό 
εμπορικό, συγκοινωνιακό κόμβο και μεγάλο λιμάνι στη θάλασσα του Μαρμαρά. Περίπατος στην 
μεγάλη προκυμαία, όπου οι μυρωδιές από τις τοπικές λιχουδιές της περιοχής θα μας βάλουν 
σε πειρασμό να τις απολαύσουμε με εκλεκτό ρακί. Επιστρέφουμε και χρόνος ελεύθερος για να 
απολαύσετε την Αδριανούπολη αλλά και το υπέροχο Spa του ξενοδοχείου, να κάνετε δωρεάν 
σάουνα, χαμάμ, τούρκικο λουτρό, εσωτερική πισίνα, Jacuzzi, υπερσύγχρονο γυμναστήριο (εφόσον 
επιτρέπεται). Το βράδυ εορταστικό δείπνο σε τοπική ταβέρνα με ζωντανή μουσική, γλέντι και 
χορό οριεντάλ! 
4η μέρα: Αδριανούπολη - Κάραγατς
Χρόνια πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη τους πρωτεύουσα στη δυτική του πλευρά 
του Βοσπόρου (1361 - 1453), οι Οθωμανοί φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το Τέμενος 
Σελιμιγιέ είναι ένα κομψοτέχνημα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα 
του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσμα οικοδομήθηκε αποκλειστικά από τα 
λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, όπως νωρίτερα το Σουλειμανίγιε (τζαμί 
του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με τη αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, τη 
Ρόδο και τη Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα Σαρατσάνε 
(1451 μ.Χ.). Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι (16ου αι) - σήμερα ξενοδοχείο, 
το Τέμενος Εσκί (15ου αι), το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς Σερεφελί (15ου αι), 
το συγκρότημα Κουλιγιέ Μπεγιαζήτ ΙΙ (1481 - 1512 μ.Χ.) και το Μουσείο Υγείας. Έπειτα, θα 
επισκεφθούμε στο Κάραγατς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, 
όπου στάθμευε κάποτε το Οριάν Εξπρές. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό (έξοδα ατομικά) 
στην Αδριανούπολη ή ευκαιρία να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου και να ξεκουραστείτε. 
Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunkopru) - Δαρδανέλια (Καλλίπολη/Gelibolu) - Αλεξανδρούπολη
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από τη γέφυρα του Εργίνη 
ποταμού στο Uzunkopru με τους 174 θόλους και τόξα μήκους 1.250 μέτρων που θεμελιώθηκε 
από το Σουλτάνο Μουράτ Β’ το 1423. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Gelibolu 
/ Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπω και αιώνιο προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης με 
πλούσια πολεμική και όχι μόνο ιστορία. Ο συνδυασμός των υπέροχων παλιών αρχοντικών και των 
υπολειμμάτων των βυζαντινών κάστρων “πάνω” στο νερό, φανταστικός! Χρόνος για βόλτα και 
για γευστικές δοκιμές των τοπικών σπεσιαλιτέ (μύδια σε σουβλάκι, κοκορέτσι κ.α.). Μέσω Κήπων 
επιστρέφουμε στην Ελλάδα και φθάνουμε στην Αλεξανδρούπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας Ramada Plaza Thraki Palace 5*, ξεκούραση στους πολυτελείς χώρους του και το βράδυ 
δείπνο. 
6η μέρα: Καβάλα - Αθήνα 
Πλούσιο 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.

Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου 
(μηχανογραφημένα με λατινικά στοιχεία), είτε έγκυρο διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6 μηνών 

από την ημερομηνία εισόδου.

Στο εντυπωσιακό Margi Hotel & Spa 5*, κεντρικό για να απολαύσετε τον μύθο και τα αρώματα της ανατολής στο νυχτερινό Edirne!

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Δύο (1+1) διανυκτερεύσεις 
εντός Ελλάδος (Z PALACE & RAMADA PLAZA THRAKI 5*) και τρείς στο πολυτελές MARGI HOTEL 5* Lux στην 
Αδριανούπολη (Edirne) • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή), συμπεριλαμβανομένου 
του εορταστικού δείπνου ρεβεγιόν σε κέντρο με ζωντανή μουσική στην Αδριανούπολη την παραμονή 
Χριστουγέννων • ΔΩΡΟ ποτά στη διάρκεια του γλεντιού (2 ποτήρια κρασί ή 1 μπύρα ή απεριόριστα αναψυκτικά) 
• Δωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων του Spa του Margi Hotel • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια 
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: O φόρος διανυκτέρευσης € 1,5 ή 3,00 ή 4,00 / δωμάτιο / διανυκτέρευση ανάλογα την 
κατηγορία του • Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
6 ΜΕΡΕΣ

23 - 27/12
5 ΜΕΡΕΣ
5 - 9/1

Δίκλινο 455 399
3ο άτομο 375 323
Μονόκλινο 574 509

Σημείωση:
Στην εκδρομή των Θεοφανείων 
δεν συμπεριλαμβάνεται 
η δεύτερη μέρα 
Ραιδεστός (Μαρμαράς) - 
Αδριανούπολη
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ΜΠΆΝΣΚΟ - ΡΙΛΆ - ΣΟΦΙΆ
Πολυτέλεια στις Βαλκανικές Άλπεις

1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο
Αναχώρηση στις 06:30 από την Αθήνα για το συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Μετά από το σύντομο συνοριακό έλεγχο (απαραίτητο 
διαβατήριο σε ισχύ ή νέου τύπου ταυτότητα) συνεχίζουμε για το Μπάνσκο. Το Μπάνσκο κατά τη χειμερινή περίοδο θεωρείται ένα 
από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα των Βαλκανίων ενώ τους υπόλοιπους μήνες ένας από τους καλύτερους 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, πολυτελέστατο ξενοδοχείο Platinum Hotel Bansko 
4* και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

2η μέρα: Ρίλα
Μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για το Βουνό Ρίλα όπου θα επισκεφτούμε το ιστορικό, ομώνυμο μοναστήρι (Άγιος Ιωάννης της Ρίλα) 
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 
για να απολαύστε ΔΩΡΕΑΝ τις εγκαταστάσεις του SPA, όπως εσωτερική πισίνα, σάουνα, τούρκικο λουτρό και γυμναστήριο. Το βράδυ 
εορταστικό δείπνο.

3η μέρα: Σόφια
Χρόνια Πολλά! Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την Σόφια. Θα περιηγηθούμε στους 
δρόμους της και θα επισκεφτούμε με επίσημο ξεναγό, σημαντικά μνημεία της πόλης 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 απολαύσουμε το καταπράσινο ορεινό τοπίο και τη θέα 
της Σόφιας πανοραμικά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο μπουφέ.

4η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα, με στάση στο Σαντάνσκι για μια σύντομη γνωριμία με την όμορφη λουτρόπολη, 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.

Οργανωμένες εκδρομές στην Ελλάδα

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές - εκδρομές με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Platinum Hotel 
Bansko 4* • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο μπουφέ 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ελεύθερη χρήση των 
εγκαταστάσεων του SPA, εσωτερική πισίνα, σάουνα, 
τούρκικο λουτρό και γυμναστήριο • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήρια τελεφερίκ & εισόδων σε 
χώρους επισκέψεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα και ότι 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Φόρος διαμονής 
0,67 € ανά δωμάτιο ανά διαν/ση

Τιμή κατ’ άτομο, με πούλμαν, 4 μέρες

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ
23-26/12

Δίκλινο 345

3ο άτομο 300

Μονόκλινο 460
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Εκδρομές 
στην Ελλάδα 

με δικό σας Ι.Χ

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ
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Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

θεοφάνεια

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

ΠΑΤΉΣΤΕ 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
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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

Νεστόριο

στο Νεστόριο Καστοριάς, με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 146 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

        

στην Βέροια, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 140 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

        

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

στο Μουζάκι Καρδίτσας, με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν 
στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 190 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

Μουζάκι Καρδίτσα

Αγ. Αθανάσιος

στην Καρδίτσα, με πρωινό από 108 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

στον Άγιος Αθανάσιο, Καϊμακτσαλάν, με πρωινό 
από 185 € με ελάχιστη διαμονή 4 διανυκτερεύσεις

στην Καρδίτσα, 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
από 126 € με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις 

στο Καρπενήσι, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 210 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις 

Καρπενήσι

Λάρισα

στη Λάρισα, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 155 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

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-stin-beroia-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/christougenna-sto-domotel-arni-palace-4-stin-karditsa-me-to-i-ch-sas/
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-thessalikon-grand-hotel-5-stin-karditsa-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-domotel-neve-4-ston-palaio-agio-athanasio-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-montana-hotel-5-sto-karpenisi-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-domotel-arni-palace-4-stin-karditsa-me-to-i-ch-sas/
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στην Αλεξανδρούπολη, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 
με ΑLL INCLUSIVE & 

ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου 
από 143 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

Αλεξανδρούπολη

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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

Ξάνθη

στην Ξάνθη, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με πλήρη διατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 140 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

        

στις Σέρρες, με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 120 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

Σέρρες

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-sto-z-palace-5-stin-ksanthi-me-to-i-ch-sas
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στη Θεσσαλονίκη,  με πρωινό 
από 79 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

        

στην Θεσσαλονίκη, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 138 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στην Θεσσαλονίκη, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& εορταστικό γεύμα στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 162 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

        

        

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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/christougenna-sto-domotel-olympia-3-sup-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-grand-hotel-palace-5-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-the-met-hotel-5-deluxe-sti-thessaloniki-me-to-i-ch-sas
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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

στη Θεσσαλονίκη, με πρωινό 
από 83 € 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
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MONASTY AUTOGRAPH COLLECTION 5*
Το 5άστερο στολίδι της MARIOTT στην πλατεία Αριστοτέλους 

Άνοιξε τα φώτα του και σας περιμένει

H σύγχρονη αστική φιλοξενία, απαιτεί έναν αρμονικό συνδυασμό απλότητας και 
πολυτέλειας, προσφέροντας στους ταξιδιώτες τον ιδανικό χώρο για μια διαμονή με 
επίκεντρο τις επιχειρήσεις ή τον ελεύθερο χρόνο. Το MonAsty Autograph Collection 5* 
by Marriott International, παρουσιάζει μια ακαταμάχητη ένωση εκλεκτών καταλυμάτων, 
εξαιρετικών γαστρονομικών ιδεών και μοναδικών εμπειριών, οι οποίες συγχωνεύονται 
καθώς η βυζαντινή γοητεία και το παρόν συνδυάζονται άψογα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Το μεγαλείο της βυζαντινής εποχής και η διαρκώς εξελισσόμενη ομορφιά του σήμερα, 
ενώνονται στο MonAsty Thessaloniki στην καρδιά της πόλης, όπου η θάλασσα αναμειγνύεται 
με τη ζωντανή σκηνή της διασκέδασης.
Στο MonAsty Autograph Collection θα βρείτε γαστρονομικές έννοιες όπως η μοναστηριακή 
κουζίνα που σερβίρεται στο κεντρικό εστιατόριο Botargo, το πρωινό και το all-day comfort 
food με urban vibes στο Samite Lounge, καθώς και μια ποικιλία επιλογών για private dining 
και επαγγελματικές λιχουδιές. 
Ήρθε η ώρα να απολαύσετε την έντονη ζωή μιας γοητευτικής πόλης, το μεγαλείο της 
βυζαντινής κληρονομιάς και τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψετε 
το MonAsty Autograph Collection για μια εμπειρία που ενσαρκώνει τον πολιτισμό και την 
φινέτσα!

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με πρωινό

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΆ
23 - 26/12

ΠΡΏΤΟΧΡΟΝΙΆ
30/12 - 2/1

ΘΕΟΦΆΝΕΙΆ
5-8/1

Ελάχιστος αριθμός
διανυκτερεύσεων 3 2

Δίκλινο Classic 170 195 154

3o άτομο 35 35 35

3ο άτομο έως 12 ετών 20 20 20

Μονόκλινο Classic 155 180 154
* Βρέφη έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4 €/δωμάτιο/διανυκτέρευση.
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Καλαμπάκα

Τρίκαλα

Λίμνη Πλαστήρα

στην Καλαμπάκα, με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 179 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

Καλύβια Πεζούλας, στη λίμνη Πλαστήρα, 
με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου 
από 209 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

Λίμνη Πλαστήρα, με με πρωινό 
από 250 € 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 182 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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

Λίμνη Πλαστήρα

στην Πρέβεζα, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 95 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στα Τρίκαλα, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ, με πρωινό 
από 179 € με ελάχιστη διαμονή 1 διανυκτέρευση

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-grand-meteora-4-sup-sta-meteora-me-to-ix-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-aiolides-4-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-aiolides-4-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sto-amalia-meteora-4-stin-kalampaka-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-margarona-royal-3-sup-stin-prebeza-me-to-ich-sas
https://www.manessistravel.gr/el/christougenna-sto-aeton-melathron-4-sta-trikala-me-to-i-ch-sas


92

Ιωάννινα
στα Ιωάννινα, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
 & ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 250 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

στα Ιωάννινα, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
από 217 € με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις. 

στα Ιωάννινα, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
 & ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 211 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις. 

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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-grand-serai-hotel-5-sta-ioannina-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xristougenna-sta-giannena-sto-du-lac-5-me-to-ich-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-epirus-palace-5-deluxe-me-to-i-ch-sas
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ΙΩΑΝΝΙΝΑGRAND SERAI CONGRESS & SPA 5*
Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

Στα Ιωάννινα, μια πόλη μοναδική όπου το χθες και το σήμερα συναντιούνται αρμονικά, και που 
η φύση της χάρισε πανέμορφα τοπία, σας υποδέχεται το Grand Serai Congress & Spa 5*. 
Εμπνευσμένο από την ένδοξη ιστορία της πόλης και με στοιχεία μιας εποχής αφιερωμένης στην 
ομορφιά, το Grand Serai Congress & Spa είναι ένα σύγχρονο θέρετρο που γεφυρώνει αρμονικά 
την μεγαλοπρέπεια του παρελθόντος με τις ταξιδιωτικές ανέσεις του σήμερα. Μόλις περάσετε 
την είσοδο του Grand Serai, ένα ταξίδι σε μια εποχή γεμάτη γοητεία ξεκινά και σας περιμένει να 
την απολαύσετε.
Σε μια από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες των Ιωαννίνων, το Grand Serai Congress & 
Spa συνδυάζει την ηρεμία της ήσυχης τοποθεσίας του με άμεση πρόσβαση στο κέντρο της 
πανέμορφης πόλης. Η τοποθεσία θα σας εξασφαλίσει επίσης όλη την άνεση για να ανακαλύψετε 
την περιοχή.

ΙΩΑΝΝΙΝΑEPIRUS PALACE HOTEL 5*

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.

Παροχές:
• Προσφορά γιορτινού καλωσορίσματος την ημέρα της άφιξης
• Χώρος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και προβολής παιδικών ταινιών 
υπό την επίβλεψη παιδαγωγών

Ρεβεγιόν ως κάτωθι 24/12 & 31/1:
Ένα εντυπωσιακό εορταστικό μουσικό πρόγραμμα με πασίγνωστα τραγούδια 
από όλα τα είδη μουσικής του κόσμου που θα σας κρατήσει συντροφιά στον 
ατμοσφαιρικό χώρο του Epirus Palace την παραμονή των Χριστουγέννων 
και της Πρωτοχρονιάς από το μοντέρνο oπερατικό συγκρότημα Operatical & 
στην συνέχεια party με dj.

Έξτρα χρέωση για τη συμμετοχή στο Ρεβεγιόν Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς (χωρίς ποτά):
•  Ενήλικας (10 ετών και άνω) 65 €

• Παιδί έως 4 ετών ΔΩΡΕΑΝ • 2ο παιδί έως 4 ετών 32,5 € • Παιδί 4 έως 10 ετών 32,5 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή
22 - 26/12
30/12 - 2/1

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
5 - 8/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 2 2

Δίκλινο 217 162
3ο άτομο 78 72
1ο παιδί έως 5,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν
2ο παιδί έως 5,99 ετών 36 36
1ο παιδί 6 έως 12 ετών 48 48
Μονόκλινο 175 151
* Ισχύει για όλες τις κρατήσεις που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση στις 24/12 & 31/12
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

* Για την περίοδο 3-5/1, προσφέρεται η δυνατότητα 1 διανυκτέρευσης.
Σημείωση: Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται στα 4€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διαν/ση με ημιδιατροφή & εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν 
την παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

23 - 26/12 | 30/12 - 2/1 27 - 29/12 | 3 - 5/1* | 6 - 8/1

Ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων 3 2

Δίκλινο Premium Comfort 211 152

3ο άτομο έως 5,99 ετών Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο 6 ως 11,99 ετών 53 39

3o άτομο > 12 ετών 82 53

Family Room (2 ενήλικες + 2 παιδιά) 246 199

Μονόκλινο 189 137



94

στον Βόλο, με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν στις 
24 & 31 Δεκεμβρίου από 146 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις.

στον Βόλο, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με πρωινό  & 
ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 209 € 

με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

Βόλος

Τσιπουράδικα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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-domotel-xenia-volos-5-sto-bolo-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-volos-palace-4-sto-bolo-me-to-i-ch-sas
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στην Ερέτρια, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν στις 24 & 31 

Δεκεμβρίου από 121 € 
με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις

Πάτρα

στην Βραχάτι Κορινθίας, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 
με ημιδιατροφή & εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν 

24 & 31 Δεκεμβρίου από 160 €, 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

Βραχάτι Κορινθίας

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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/christougenna-sto-archontiko-kaltezioti-4-stin-arkadia-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-airotel-achaia-beach-4-me-to-ich-sas
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Καλαμάτα

Βυτίνα

στη Βυτίνα Αρκαδίας, με πρωινό από 193 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

στην Καλαμάτα, με ημιδιατροφή από 176 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

στην Καλαμάτα,  ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με πρωινό 
από 106 € με ελάχιστη διαμονή 1 διανυκτέρευση

Καλάβρυτα

στα Καλάβρυτα Αχαΐας, με πρωινό από 150 € 
με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

στην Πάτρα, με Πλήρη Διατροφή και ποτά
& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 121 € 

με ελάχιστη διαμονή 2 διανυκτερεύσεις

Πάτρα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.
ΠΑΤΉΣΤΕ 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/diamonh-nymfasia-arcadia-resort-5-stin-butina-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-horizon-blu-5-stin-kalamata-me-to-i-ch-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-elite-city-resort-4-sti-kalamata-me-to-i-ch-sas
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-airotel-achaia-beach-4-me-to-ich-sas
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΜΕ Ι.Χ.

Individual 
Τravel

ΠΑΤΉΣΤΕ 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.

στο Ναύπλιο, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με SMART ALL 
INCLUSIVE, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή 

μουσική, πλούσια παιδική απασχόληση στο 
CHRISTMAS KID’S CLUB από 165 € με ελάχιστη 

διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

 Ναύπλιο

Εκδρομές στην Ελλάδα με δικό σας Ι.Χ

Διακοπτό

στο Διακοπτό Αχαΐας, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με ημιδιατροφή 
& ρεβεγιόν στις 24 & 31 Δεκεμβρίου από 138 € 

με ελάχιστη διαμονή  2 διανυκτερεύσεις

στην Κάψια, Αρκαδίας, με πρωινό  
από 149 €, με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις

στους Δελφούς, ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ με SMART ALL 
INCLUSIVE, 2 Εορταστικά Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, 
πλούσια παιδική απασχόληση στο CHRISTMAS KID’S CLUB 

από 161 € με ελάχιστη διαμονή 3 διανυκτερεύσεις 

Δελφοί

Κάψια

https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-amalia-nauplio-4-sup-sto-nauplio-me-to-ix-sas
https://www.manessistravel.gr/el/xmas-sto-amalia-delphi-4-stous-delfous-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/christougenna-sto-archontiko-kaltezioti-4-stin-arkadia-me-to-i-ch-sas
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (6 Δεκ. 2021)

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

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

Τονίζεται ότι, στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται τυχόν κόστη έκδοσης ταξιδιωτικών εγγράφων 
καθώς και τυχόν κόστη ιατρικών εξετάσεων σε συμμόρφωση εθνικών και κοινοτικών διατάξεων για την ομαλή 
εκτέλεση του ταξιδιού ή ακόμη και την είσοδο ή παραμονή στον τόπο προορισμού. Τα κόστη αυτά καταβάλλονται 
από τον πελάτη απευθείας στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, χωρίς να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη και ευθύνη 
η Manessis Travel. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για 
περιορισμένο αριθμό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών 
τελών. Οι παιδικές χρεώσεις  ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα 
ξενοδοχεία και τα πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνον όταν πληρώνουν 
δύο ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). 
Συνήθως στις τιμές δεν περιλαμβάνονται φόροι διαμονής και δημοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος διαμονής 
ανά δωμάτιο/σουίτα και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του 
σχετικού νόμου καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε ξενοδοχείο.
 5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την υποχρέωση 
να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Όμως, 
έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες 
και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως 
ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών 
ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, δεν μπορεί να προβλέψει ή 
να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων 
ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει 
να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες 
των αναχωρήσεων/αφίξεων). Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να 
ελέγξει περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του 
ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του 
ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, 
οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί 
ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών 
συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας 
βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση 
τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και 
να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση 
κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της 
ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να 
αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα 
τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως.  Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί 
τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο μας οποιοδήποτε 
σχετικό παράπονο μέσα σε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, ο Τουριστικός Οργανισμός μας 
δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης 
ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται 
σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: 
H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου 
ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων 
(μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός 
συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό που καθορίζεται από το πρόγραμμα της 
εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το 
συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους 
επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση. O Οργανισμός προσφέρει μόνο τις 
παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές 
παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός 
μας δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από 
τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ 
του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα 
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς 
το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους 
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, 
γεύματα κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, 
εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί 
με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που 
έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Ο Οργανισμός θα καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη.
Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. 
Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την 
αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί 
η πτήση σας. 
Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν 
δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του 
εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία 
ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του 
αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται 
να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας 
εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 
ενώ  για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. 
Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 
έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, 
καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή 
θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες 
υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες 
είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους.
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Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας 
θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας 
δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό, η δε συνεπαγόμενη υποχρεωτική ακύρωση 
της κράτησης θα γίνεται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν ή από τους προμηθευτές υπηρεσιών 
όρους ακύρωσης. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ’ επιστροφής ή 
πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης 
θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που 
εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
Εάν το ταξίδι διακοπεί, λόγω καραντίνας ή τυχόν νοσηλείας του συμμετέχοντα ή για οποιοδήποτε περαιτέρω 
προληπτικό λόγο δημόσιας υγείας είτε της χώρας προορισμού είτε οποιασδήποτε ενδιάμεσης χώρας, η 
Manessis δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη έναντι του ταξιδιώτη για τη μη παροχή μέρους ή του συνόλου των 
συμφωνηθέντων υπηρεσιών, μη έχοντας υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή αντικατάσταση μη 
παρασχεθείσας υπηρεσίας σε μεταγενέστερο χρόνο. 
7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν 
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα 
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους 
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα 
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον 
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από 
το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00΄-16:00΄ και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00΄-12.00΄ της 
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε 
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον 
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί 
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται 
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης 
άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει 
δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός μας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το 
δωμάτιο με άλλο δωμάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό με δωμάτιο ξενοδοχείου 
χαμηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς ο Οργανισμός μας να 
φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις 
δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις  εκδρομές του εξωτερικού 
αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο πούλμαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/
εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα (9) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και 
την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει τις 
τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις 
αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον 
πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης. Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς 
όλα τα προσωπικά σας είδη (π.χ. κινητά τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο (ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο 
κτλ.). Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή 
που αφήνει κανείς στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Το διαβατήριο θα πρέπει να 
ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται  από τις χώρες προορισμού. 
Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.  
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και 
άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και 
θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για 
τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, 
όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της βίζας είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού 
(ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα 
μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει 
να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας 
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου 
ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την 
επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή 
θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι χωρίς 
χρέωση ακυρωτικών τελών. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και 
τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της 
φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
O γονέας που συνοδεύει μόνος ανήλικο τέκνο, οφείλει να φέρει μαζί του επικυρωμένη εξουσιοδότηση 
στην Αγγλική γλώσσα, από τον έτερο γονέα, ο οποίος δεν ταξιδεύει. Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και 
σε περίπτωσή κατά την οποία ο ανήλικος δεν συνοδεύεται από κανένα γονέα/κηδεμόνα, οπότε απαιτείται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση και από τους δύο γονείς. Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει οιαδήποτε 
ευθύνη αν οι τοπικές αρχές δεν δεχτούν την είσοδο αυτών στη χώρα τους ή ο αερομεταφορέας δεν επιτρέψει 
την είσοδο τους εντός της πτήσης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις 
και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε 
περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, 
συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.
Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές 
προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών 
προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες 
υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα 
κατά τόπους υγειονομικά γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια 
ή τα φάρμακα τα οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική 
βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία 
ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού 
θα προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως 
σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 

τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους 
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική 
ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση 
αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού 
ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για 
τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται 
στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική 
αστική ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα 
επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη 
της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας 
συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την 
αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε 
στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής 
Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Ο Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα 
στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, 
ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, 
την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη  και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της 
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι 
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση 
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη 
για το περιεχόμενο των αποσκευών. Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με 
μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους 
αποσκευών από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται 
επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των 
επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να 
συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο 
θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και 
ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, 
ισχύει ο Κανονισμός της IATA.
11.  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το 
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της 
κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων συμμετοχής), 
υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται η 
ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή 
όχι: Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον 
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο 
 εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής 
 αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε 
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα. 
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. 
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, 
όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής ή 
την προσφορά. Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια 
καθώς και για ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) 
 για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της
 συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται 
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο). 
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, 
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω 
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων 
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής. Οι χρεώσεις γίνονται 
ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους 
ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε 
δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω 
ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, 
θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο. Σε περίπτωση 
ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού και εφόσον ο χρόνος πραγματοποίησης της 
κράτησης το επιτρέπει, ακολουθούνται οι εξής προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες.
12.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδομένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης 
συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του 
και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από 
την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou )
Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να 
προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού.   
Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής 
Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη 
μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.



100

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


	pullman
	ix
	xartes
	ekdromes
	jenodoxeia
	arxiki
	brown corinthia

	iota xi 7: 
	Button 7: 
	pull 8: 
	Button 44: 
	Button 45: 
	Button 48: 
	Button 46: 
	Button 47: 
	afkos grammos 2: 
	aiges melathron 2: 
	mouzaki 2: 
	domotel arni 2: 
	domotel neve: 
	thessalikon 2: 
	montana 2: 
	domotel arni 3: 
	ramada plaza thraki 2: 
	z palace 2: 
	elpida resort 2: 
	domotel olympia 2: 
	grand hotel 2: 
	met: 
	metropolitan hotel 2: 
	gran meteora 3: 
	aiolides 2: 
	aiolides 3: 
	amalia meteora 3: 
	margarona 2: 
	aeton 2: 
	du lac 2: 
	grand serai 2: 
	du lac 3: 
	volos palace 2: 
	domotel xenia volos 2: 
	achaia beach 2: 
	kaltetzioti 3: 
	nymfasia 3: 
	horizon blu 3: 
	elite city 3: 
	kalavrita canyon 4: 
	achaia beach: 
	amalia nafplio 2: 
	kaltetzioti: 
	amalia delfoi 2: 
	Button 50: 


