Πίνακας
Περιεχομένων
Ημερήσιες εκδρομές
Διήμερες εκδρομές
Απογευματινοί
Περίπατοι

Σελ. 1 - 20
Πολυήμερες
εκδρομές
στην Ελλάδα

Σελ. 21 - 34















Ατομικά ταξίδια
Πακέτα διακοπών
Ταξίδια συλλόγων
Εταιρικά πακέτα
Ταξίδια επιβράβευσης
Γαμήλια ταξίδια
Ενοικιάσεις πολυτελών πούλμαν
Αεροπορικά & ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Κρατήσεις ξενοδοχείων στο
εσωτερικό – εξωτερικό
Εκδρομές σχολείων
(μισής ημέρας, ημερήσιες, πολυήμερες)
Εκδρομές δραστηριοτήτων
(skiing, rafting, πεζοπορία, paintball)
Θεματικές – ενημερωτικές εκδρομές
Απογευματινοί περίπατοι
Πρωινά & απογευματινά μπάνια

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την οργάνωση ημερήσιων ή πολυήμερων εκδρομών
σε συλλόγους και σχολεία, προσφέροντας
ειδικές τιμές, καθώς και την ενοικίαση
πολυτελών πούλμαν.

Πολυήμερες
Εκδρομές
στο Εξωτερικό

Σελ. 35 - 56

Οι φίλοι πελάτες μας, εκτός από τα
γραφεία μας, μπορούν αν θέλουν
για την επιβίβαση ή αποβίβαση
από τα πούλμαν της εταιρίας μας,
να εξυπηρετούνται και στα εξής
σημεία:
1. Πλατεία Αγ. Μελετίου – Σεπόλια
2. Πλ. Κολωνού – οδός Ιωαννίνων
και Κρέοντος (σταθμός Μετρό)
3. Κατά μήκος της οδού Αγ.
Μελετίου
4. Καθ’ όλο το μήκος της οδού
Αχαρνών
5. Πλατεία Ομονοίας (Hondos
Center)

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
5-6/1/2019

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ –
ΕΡΜΙΟΝΗ
1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 πμ.
για Ισθμό – Λουτρά Ωραίας
Ελένης όπου στάση για καφέ.
Στη συνέχεια θα πάμε στο Σοφικό όπου θα επισκεφθούμε την
Μονή Ταξιαρχών που ιδρύθηκε το 1941 και μέσω Τραχιάς –
Κρανιδίου φτάνουμε στο Πόρτο Χέλι όπου τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα και ξεκούραση. Το
απόγευμα με τα θαλάσσια ταξί
θα επισκεφθούμε στις Σπέτσες,
το νησί της Μπουμπουλίνας,
όπου θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και ακολουθεί

προαιρετική διασκέδαση σε κέντρο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για Κρανίδι – Ερμιόνη όπου θα
επισκεφθούμε να προσκυνήσουμε την
περίφημη Μονή Αγίων Αναργύρων. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στον Ερμιόνη για
να παρακολουθήσουμε την Κατάδυση
του Τιμίου Σταυρού, παραμονή για μεσημεριανό γεύμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση
για καφέ.
Τιμή συμμετοχής:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
6/1/2019

ΝΑΥΠΛΙΟ-ΝΕΜΕΑ – ΣΚΟΤΕΙΝΗ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ναύπλιο όπου θα
παρακολουθήσουμε την Κατάδυση του
Τιμίου Σταυρού και θα κάνουμε βόλτα
στα γραφικά του σοκάκια. Στη συνέχεια
μέσω Νεμέας, μετάβαση στη Σκοτεινή
όπου παραμονή για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή μέσω Στυμφαλίας. Τον απογευματινό μας καφέ θα
τον απολαύσουμε στο Κιάτο. Επιστροφή
στην Αθήνα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
13/1/2019

ΧΑΛΚΙΔΑ-ΑΡΤΑΚΗ-ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
Αναχώρηση 08.30 για Χαλκίδα
όπου θα απολαύσουμε τον καφέ
μας στην παλιά γέφυρα του Ευρίπου στον όμορφο πεζόδρομο
με τις καφετέριες.

Τιμή συμμετοχής: 16 €

ιανουάριος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Συνεχίζουμε για το εργοστάσιο Μανιταριών Δίρφης, όπου θα έχουμε ξενάγηση,
ενημέρωση και αγορές μανιταριών για
όσους επιθυμούν.

Το μεσημέρι θα καταλήξουμε στο ορεινό
χωριό στις πλαγιές της Δίρφης την Στενή όπου και θα έχουμε μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην Αρτάκη.
Τιμή Συμμετοχής: 15€

1

φεβρουάριος

ιανουάριος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

2

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

20/1/2019

27/1/2019

Αναχώρηση 08.00 για Ισθμό
όπου θα κάνουμε την στάση μας
για καφέ. Συνεχίζουμε μέσω Ξυλοκάστρου για να ανέβουμε τις
πλαγιές της Ζήρειας μέχρι την
μονή του Αγίου Βλάσση όπου
παραμονή για προσκύνημα. Το
μεσημέρι επιστροφή στα Μεσαία Τρίκαλα για να γευματίσουμε. Απογευματινό καφέ θα
πάρουμε στο Κιάτο και το βραδάκι επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση 10.00 μέσω Κάζας - Καραούλι για την μονή Οσίου Μελετίου όπου
επίσκεψη και προσκύνημα στα Ιερά Λείψανα του Αγίου. Στην συνέχεια μετάβαση στα Βίλλια όπου παραμονή στο γραφικό χωριό για βόλτα, καφέ ή μια επίσκεψη
στην Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών ή
στο λαογραφικό μουσείο.
Το μεσημέρι μετάβαση στα
Δερβενοχώρια όπου θα
παραμείνουμε για γεύμα.
Το απόγευμα επιστροφή
στην Αθήνα.

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΗ

Τιμή συμμετοχής: 16 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
3/2/2019

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ –
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Αναχώρηση 07:30 π.μ για Ισθμό
– Αρτεμίσιο όπου στάση για
καφέ. Μετάβαση και άφιξη στη
μεσσηνιακή πρωτεύουσα την
Καλαμάτα. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης και κάτω από το
Φράγκικο κάστρο, βρίσκεται
ο μεγαλοπρεπής Μητροπολιτικός ναός της Υπαπαντής
του Σωτήρος, όπου φυλάσσεται η ιερή εικόνα της «Παναγίας Υπαπαντής», προστάτιδας
και Πολιούχου της Καλαμάτας
αλλά και ολόκληρης της Μεσσηνίας. Αφού προσκυνήσουμε,
θα περιηγηθούμε στην πόλη της
Καλαμάτας και θα καταλήξουμε στην παραλία για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 20 €

ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΒΙΛΛΙΑ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ

Τιμή
Συμμετοχής:
10 €

ΚΟΨΙΜΟ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
10/2/2019

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ
Αναχώρηση 10.00 για Ναύπλιο όπου θα
παραμείνουμε για βόλτα και καφέ στην
όμορφη και γραφική πόλη. Στην συνέχεια
επιστροφή στις Μυκήνες στην κοσμική
ταβέρνα «Αγαμέμνων Παλλάς» όπου θα
παραμείνουμε για το κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, να κληρώσουμε δώρα
και εκδρομές, φαγητό και να διασκεδάσουμε με την ορχήστρα του μαγαζιού.
Τιμή Συμμετοχής 10 €

Πλούσιο Μενού με απεριόριστη κατανάλωση κρασιού και ζωντανή μουσική 15 €

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

17/2/2019

24/2/2019

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Αράχοβα, όπου στάση για καφέ. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού,
όπου επίσκεψη στα σαλέ του.
Κατόπιν θα επισκεφθούμε τη
Μονή Δαδιού, η οποία ιδρύθηκε
τα βυζαντινά χρόνια και στον
αγώνα του 1821 υπήρξε σημαντικό κέντρο και ορμητήριο των
αγωνιστών της Ρούμελης. Παραμονή για προσκύνημα. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στην Αμφίκλεια. Επιστροφή στην Αθήνα
με ενδιάμεση στάση στην Αλίαρτο για καφέ.

Αναχώρηση στις 09.00 με προορισμό την
Ανατολική Αττική και την Παιανία, με
πρώτη επίσκεψη στο μουσείο Βορρέ
(έξοδα ατομικά). Το μουσείο, δημιούργημα
του Ίωνος Βορρέ, είναι πολιτιστικό κοινωφελές ίδρυμα, που έχει κληροδοτηθεί
στο ελληνικό κράτος. Κατόπιν θα μεταβούμε στο Λαύριο που είναι γνωστό για
τα πολύτιμα ορυκτά της επί των οποίων
στηρίχτηκε και αναπτύχθηκε οικονομικά
η αρχαία Αθήνα, δημιουργώντας τον εθνικό της στόλο με τον οποίο και κυριάρχησε
στη συνέχεια στο Αιγαίο. Το υπέδαφος
της Λαυρεωτικής είναι πλούσιο σε μετάλλευμα αργύρου, μολύβδου, σιδήρου,
χαλκού κ.α. που έγιναν αντικείμενα εκμετάλλευσης τόσο κατά τους αρχαίους
χρόνους όσο και στους νεότερους. Γεύμα
σε τοπική ταβέρνα και καταλήγουμε στο
Σούνιο, ακρωτήρι στο νότιο άκρο της Αττικής, για τον απογευματινό μας καφέ.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

ΑΡΑΧΩΒΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ –
ΜΟΝΗ ΔΑΔΙΟΥ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
03/3/2019

ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Αρτεμίσιο όπου στάση για καφέ.
Μετάβαση για προσκύνημα στο
μοναστήρι της Μαλεβής του
16ου – 17ου αιώνα, το οποίο είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση
της Θεοτόκου. Το μεσημεριανό
μας φαγητό θα το έχουμε στο
χωριό Άγιος Πέτρος σε υψόμετρο 940 μ. Τον απογευματινό
μας καφέ θα τον απολαύσουμε
στην Τρίπολη. Επιστροφή στην
Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

11/3/2018

ΚΟΥΛΟΥΜΑ – ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. για Αράχωβα
όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για
Δελφούς - Ιτέα - Γαλαξείδι όπου ελεύθερος χρόνος για να γιορτάσουμε τα κούλουμα και να συμμετέχουμε στο τοπικό
έθιμο των Αλευρομουτζουρωμάτων. Το
απόγευμα μετάβαση στην Ιτέα όπου θα
παραμείνουμε για καφέ στην παραλία.
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Δεσφίνας
και ωραιότατης διαδρομής.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

μάρτιος

Τιμή συμμετοχής: 10 €

φεβρουάριος

Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ – ΠΑΙΑΝΙΑ –
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ – ΣΟΥΝΙΟ

3

μάρτιος

4

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
15/3/2019
Α΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΟΣ – ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ
Αναχώρηση 16:00 μ.μ
Τιμή συμμετοχής: 8 €

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
22/3/2019
Β΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΟΣΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ
Αναχώρηση 16:00 μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 8 €

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
29/3/2019
Γ΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΥΟΥΛΩΝ –
ΜΗΛΕΣΙ ΩΡΩΠΟΥ
Αναχώρηση 16:00 μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 8 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
17/3/2019

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΥΝΕΒΡΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΑ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 8:00
π.μ. και με στάση κατά την διαδρομή θα
φθάσουμε στο Συνεβρό όπου θα έχουμε επίσκεψη στο Θεματικό Πάρκο. Σε
ένα εκπληκτικό τοπίο όπου βασιλεύουν
οι φυλλωσιές του δάσους και οι ήχοι των
πουλιών, «στήθηκε» ένα ζωντανό παραμύθι για την ελληνική χλωρίδα, πανίδα
και παράδοση, ένας ξεχωριστός χώρος μες
στη φύση της Αιγιαλείας, στο Συνεβρό.
Ο δημιουργός του πάρκου Μαρτίκ Μανικιάν οραματίστηκε ένα οδοιπορικό - σκηνικό που ξεμυαλίζει μικρούς και μεγάλους
αναδεικνύοντας τα ωραία της αγροτικής ζωής και κουλτούρας. Παρουσιάζει
τη μεγάλη Φωλιά, για να συνδέσει την
ζωή των πουλιών με τον επισκέπτη, τον
Περιστερώνα, το Κοτοχωριό, τα αγριόπουλα, το Κουνελοχωριό με τα παγώνια,
την Εξέδρα με θέα στο δάσος, την λίμνη
με τις πάπιες, το σπίτι του κυρ-Μένιου
κ.α. Στην θέση του παλιού καφενείου του
χωριού, αναστηλώθηκε το Λαογραφικό Μουσείο, που μας ‘’φέρνει’’ πίσω στο
χρόνο με αναβίωση του Παραδοσιακού
Καφενέ, σημείο κοινωνικής, οικονομικής
και πολιτικής ζωής του χωριού, με αναπαράσταση της αγροτικής κατοικίας, και
βλέπουμε πώς ζούσαν οι άνθρωποι στα
χωριά, καθώς και τα επαγγέλματα που
χάθηκαν στο χρόνο. Συνεχίζουμε για την
Ζαρούχλα, πνιγμένη στο πράσινο, όπου
θα σταματήσουμε για γεύμα και περιπάτους. Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο
της επιστροφής με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

(Δεν περιλαμβάνεται το εισιτήριο στο
πάρκο αξίας 10€)

4

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

25/3/2019

31/3/2019

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Αναχώρηση 7:30 π.μ. για Καλάβρυτα. Άφιξη και επίσκεψη
στην ιστορική μονή της Αγίας
Λαύρας, σύμβολο του ελληνικού έθνους, όπου εδώ σηκώθηκε το πρώτο λάβαρο της επανάστασης του 1821. Το μεσημέρι
θα γευματίσουμε στην πόλη των
Καλαβρύτων. Μετάβαση στο
Μέγα Σπήλαιο, όπου σχετική
παραμονή. Επιστροφή στη Αθήνα με ενδιάμεση στάση κατά
την διαδρομή.

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό – Αρτεμίσιο όπου θα κάνουμε στάση για καφέ.
Στη συνέχεια μέσω Σπάρτης θα μεταβούμε στην Ιερά Μονή Τεσσαράκοντα,
όπου στην επανάσταση του 1821 πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες, και έχει
ενδιαφέρουσες εικόνες του 14ου αιώνα.
Παραμονή για προσκύνημα. Στη συνέχεια
επίσκεψη στον Μυστρά. Το μεσημεριανό
μας γεύμα θα το έχουμε στον Αγ. Ιωάννη.
Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με
στάση στην Τρίπολη για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 20 €

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
5/4/2019
Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ –
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αναχώρηση 16:00 μ.μ
Τιμή συμμετοχής: 8 €

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
12/4/2019
Ε΄ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΜΟΝΗ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
– ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ
Αναχώρηση 16:00 μ.μ
Τιμή συμμετοχής: 8 €

απρίλιος

Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ – ΜΥΣΤΡΑΣ

μάρτιος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

5

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

απρίλιος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ
7/4/2019
ΝΑΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ –
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ

6

Αναχώρηση 8:00 για Ισθμό όπου
θα κάνουμε στάση. Συνεχίζουμε
για τις Βάσσες της Φιγαλείας,
όπου θα επισκεφτούμε τον επιβλητικό ναό του Επικούρειου
Απόλλωνα, ο οποίος χτίστηκε
τον 5ο αιώνα π.Χ., αποδίδεται
στον Ικτίνο και είναι ένα από
τα καλύτερα διατηρημένα στο
χρόνο μνημεία. Στην συνέχεια
επιστρέφουμε στην Ανδρίτσαινα, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά
στην πλαγιά του βουνού. Στο κέντρο της είναι η γραφική πλατεία
σκεπασμένη με πλατάνια και
απέναντί της βρίσκεται η «Τρανή Βρύση» χτισμένη το 1724 με
δύο καμάρες και ακανόνιστες πέτρες. Θα έχουμε χρόνο για βόλτα
και γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 18 €
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
20-21/4/2019
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
1η μέρα: Αναχώρηση 08.00 π.μ.
για Ισθμό όπου θα κάνουμε
την πρώτη στάση μας για καφέ.
Συνεχίζουμε για γέφυρα Ρίου
– Αντιρρίου όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο της γέφυρας.
Συνεχίζουμε για την Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,
ένα καινούργιο μοναστήρι με
σημαντικό έργο και σύγχρονους
χώρους σε ειδυλλιακή τοποθεσία. Μεσημεριανό φαγητό θα
έχουμε στο γραφικό Μοναστηράκι. Το απόγευμα μετάβαση
στην Ναύπακτο, τακτοποίηση

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
14/4/2018
ΜΟΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ορχομενό όπου
στάση για καφέ. Στη συνέχεια περνώντας
από τη Δαύλεια, άφιξη στην ιστορική
Μονή Παναγίας Ιερουσαλήμ, στις νότιες πλαγιές του Παρνασσού. Βρίσκεται
σε απόσταση πέντε χιλιομέτρων από το
χωριό Δαύλεια, σε υψόμετρο 900 μέτρων,
σε μία πλαγιά με πλούσια βλάστηση, αποτελούμενη κυρίως από έλατα. Η επανάσταση του 1821 υπήρξε ορόσημο για το
μοναστήρι, καθώς υποστήριξε τον Αγώνα
συμμετέχοντας ενεργά σε καίρια ιστορικά
γεγονότα, όπως στη μάχη της Αράχωβας
το 1826. Σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο
μοναστήρι και στο σκευοφυλάκιό του φυλάσσονται σημαντικά κειμήλια, ανάμεσα
στα οποία ξεχωρίζει η συλλογή των μεταβυζαντινών εικόνων και των έργων μεταλλοτεχνίας. Συνεχίζουμε για τα Αντίκυρα,
παραθαλάσσιο χωριό στον Κορινθιακό
κόλπο. Παραμονή για μεσημεριανό φαγητό στο γραφικό λιμανάκι της. Επιστροφή το απόγευμα με ενδιάμεση στάση για
καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 16 €

στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ
μετάβαση στο Μεσολόγγι όπου θα παρακολουθήσουμε την αναπαράσταση της
ανατίναξης της μπαρουταποθήκης και των
εκδηλώσεων. Επιστροφή αργά το βράδυ
στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Αναχώρηση μετά το πρωινό για
Αιτωλικό όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό μουσείο Χαρακτικής της Βάσως
Κατράκη. Στην συνέχεια μετάβαση στο
Μεσολόγγι για να παρακολουθήσουμε
την δοξολογία και την παρέλαση και τελετή λήξης των εκδηλώσεων. Το μεσημέρι
μετάβαση για φαγητό στο Κρυονέρι ένα
παραθαλάσσιο θέρετρο δίπλα στις εκβολές του Εύηνου. Επιστροφή το βράδυ στην

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
1/5/2019
ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ – ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ – ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
Αναχώρηση 07.30 για Καμένα
Βούρλα όπου θα κάνουμε την
στάση μας για καφέ. Συνεχίζουμε για Μπράλο και Άνω Παύλιανη όπου θα έχουμε χρόνο στο
Πάρκο με τους καταρράκτες, τα
ποτάμια, τις γέφυρες και την
όμορφη φύση, να την απολαύσουμε με την Μαγιάτικη γοητεία
της. Το μεσημέρι μετάβαση στο
χωριό Αθανάσιος Διάκος όπου
θα παραμείνουμε για φαγητό.
Το απόγευμα επιστροφή στην
Αθήνα μέσω Αμφίκλειας με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 18 €

ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ
5/5/2019
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΑΕΘΩΝ
– ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ
– ΩΡΩΠΟΣ

Αναχώρηση 10:00 π.μ.
Τιμή συμμετοχής: 8 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
12/5/2019
ΤΡΙΠΟΛΗ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό – Αρτεμίσιο, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για Μεγαλόπολη – Ίσαρη για
να καταλήξουμε στο χωριό Βάστα, όπου
θα προσκυνήσουμε στο εκκλησάκι της
Αγίας Θεοδώρας. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αγία Θεοδώρα ζήτησε από τον
Θεό όταν μαρτύρησε, το σώμα της να γίνει
ναός, τα μαλλιά της δέντρα και το αίμα
της πηγή με νερό. Παραμονή για μεσημεριανό φαγητό. Μετάβαση στην Τρίπολη
για τον απογευματινό μας καφέ. Αργά το
απόγευμα άφιξη στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 18 €

μάιος

Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Διανυκτέρευση στο
ξενοδοχείο «ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ»
σε δίκλινα δωμάτια
με πρωινό
• Ξεναγός – Συνοδός εκδρομής

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
21/4/2019
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Αναχώρηση 7:30 πμ. για Ισθμό – Κιάτο
όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε μέσω
αερογέφυρας Ρίου – Αντιρρίου για Ναύπακτο – Μεσολόγγι. Άφιξη στον ιερό
τόπο που καθαγιάστηκε με την έξοδο των
ηρώων του 1826 και έγινε γνωστός σε
όλη την Ευρώπη για τη σχέση του με τον
Λόρδο Βύρωνα που πολέμησε και πέθανε
εκεί. Ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις εξόδου των πολιορκημένων Μεσολογγιτών. Κατόπιν θα
γευματίσουμε στο Κρυονέρι. Επιστροφή
στην Αθήνα με ανάλογη στάση κατά τη
διαδρομή.
Τιμή συμμετοχής: 20 €

απρίλιος

Αθήνα με ενδιάμεση στάση κατά
την διαδρομή.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
18-19/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

1η μέρα: Αναχώρηση 7:00 π.μ. για Λαμία όπου θα κάνουμε την πρώτη μας στάση για καφέ, συνεχίζουμε μέσω του καινούργιου αυτοκινητόδρομου για Λάρισα
– Τέμπη και περνώντας περιφερειακά
από την Θεσσαλονίκη θα καταλήξουμε
στο μοναστήρι του Αγίου Παϊσίου στο
χωριό Σουρωτή. Εκεί θα προσκυνήσουμε
τον τάφο του και θα πάρουμε την ευλογία
του. Το μεσημέρι μετάβαση στην Θεσσαλονίκη για φαγητό και στη συνέχεια
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μάιος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
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τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Το βράδυ, προαιρετικά,
θα μεταβούμε στη Θεσσαλονίκη για διασκέδαση και βόλτες στην πόλη. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε για
την περιήγηση της πόλης, ξεκινώντας από την Άνω Πόλη
και το Επταπύργιο και στην
συνέχεια θα δούμε, την Αψίδα του Γαλέριου (Καμάρα),
την Ροτόντα και το Λευκό
Πύργο και τον ναό του Αγίου
Δημητρίου. Θα καταλήξουμε

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
19/5/2019

ΣΠΗΛΑΙΑ ΛΙΜΝΩΝ ΚΑΣΤΡΙΑΣ
– ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ – ΚΛΗΜΑ ΠΑΥΣΑΝΙΑ
Αναχώρηση 8:00 για Ισθμό – Αρτεμίσιο όπου στάση για καφέ.
Συνεχίζουμε περνώντας από
Λεβίδι, Κλειτορία, άφιξη στην
Καστριά όπου θα επισκεφτούμε το ωραιότερο σπήλαιο. Το
μοναδικό αυτό δημιούργημα της
φύσης έχει δεκατρείς μόνιμες
κλιμακωτές λίμνες σε τρείς ορόφους, με επιβλητικά σταλαγμιτικά συμπλέγματα και εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο.
Από το 1993 την διαχείρισή του
έχει αναλάβει η Κοινοτική Επιχείρηση Καστρίων «Σπήλαιο
των Λιμνών» και είναι ανοικτό
όλο το χρόνο. Αφού επισκεφτούμε το σπήλαιο, καταλήγουμε για
γεύμα στο Πλανητέρο, μέσα σε
εξαιρετικής ομορφιάς τοπίο, με
δάσος από πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Εδώ εκτρέφονται πέστροφες και σολομοί. Αργότερα
θα επισκεφτούμε το κλήμα του
Παυσανία, είναι τεράστιοι κορμοί από αμπέλι που απλώνονται
πάνω σε δέντρα στον περίβολο
της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Αποτελεί ένα σημαντικό
διατηρητέο μνημείο της φύσης
της περιοχής και βρίσκεται στο

στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου θα
έχουμε χρόνο για βόλτα, καφέ και αγορές γλυκισμάτων. Το μεσημέρι επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην
παραλία Κατερίνης για φαγητό.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονοκλίνου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Έμπειρος αρχηγός του
γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδίου

χωριό Παγκράτι της περιοχής των Καλαβρύτων. Βγάζει άνθη Μάη μήνα και ποτέ
καρπούς. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ
στη Βυτίνα.
Τιμή συμμετοχής: 18€

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
26/5/2019
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ –
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΗΛΙ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Χαλκίδα όπου
στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για Προκόπι ένα χωριό μέσα στα πλατάνια, όπου θα
προσκυνήσουμε το σκήνωμα του Αγίου
Ιωάννου Ρώσου, ο οποίος πέθανε το 1730
και οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετέφεραν το σκήνωμά του
εδώ, μετά την μικρασιατική καταστροφή
του 1922. Μετάβαση στην παραλία Πήλι
για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα θα
πιούμε τον καφέ μας στην Αρτάκη. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 16 €

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
2/6/2019
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ –
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ

Τιμή συμμετοχής: 20 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
9/6/2019
ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΚΙΔΑΣ –
ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Αναχώρηση 8:00 Ορχομενό όπου
θα κάνουμε στάση για καφέ. Άφιξη
στους Άγιους Πάντες, γραφικό, παραλιακό χωριό που βρίσκεται στο
μυχό του Κορινθιακού κόλπου,
πολύ κοντά στο Γαλαξίδι. Επίσκεψη
και προσκύνημα στην εκκλησία των
Αγίων Πάντων και αργότερα θα
κατευθυνθούμε στην απάνεμη παραλία για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα αναχωρούμε για το Γαλαξίδι,
στάση για καφέ. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
16/6/2018
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό –
Λουτρά Ωραίας Ελένης – Σοφικό,
όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε
μέσω Παλαιάς Επιδαύρου για Γαλατά – Ερμιόνη. Άφιξη και επίσκεψη για προσκύνημα στη Μονή Αγί-

Από αρχές Ιουνίου αρχίζουν τα καθημερινά
θαλάσσια πρωινά & απογευματινά μπάνια

ιούνιος

Αναχώρηση 6:30 π.μ. για Λαμία όπου
στάση για καφέ. Συνεχίζουμε μέσω
Τυμφρηστού για Καρπενήσι όπου
μετάβαση στην Παναγία Προυσιώτισσα, ένα μοναστήρι χτισμένο από
τους μοναχούς Διονύσιο και Τιμόθεο το 829, οι οποίοι μάλιστα έφεραν την εικόνα της Παναγίας από
την Προύσα της Μικράς Ασίας. Παραμονή για προσκύνημα. Το μεσημεριανό μας φαγητό θα το έχουμε στην
πόλη του Καρπενησίου. Επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για
καφέ στη Μακρακώμη.

ΠΡΩΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΜΠΑΝΙΑ
Παραλία Μαρκόπουλου – Παραλία Αγίων Αποστόλων
Ωρωπός
– Κάλαμος
Δευτέρα – Κυριακή
Δευτέρα – Σάββατο
8:30 π.μ. Σεπόλια-Κολωνός 15:30 μ.μ. Σεπόλια-Κολωνός
8:45 π.μ. Αγίου Μελετίου
15:45 μ.μ. Αγίου Μελετίου
8:50 π.μ. Οδός Αχαρνών
15:50 μ.μ. Οδός Αχαρνών
9:00 π.μ. Κάτω Πατήσια 16:00 μ.μ. Κάτω Πατήσια και
και επόμενες στάσεις
επόμενες στάσεις μέχρι
μέχρι Σκλαβενίτη
Σκλαβενίτη

Κάθε Κυριακή απόγευμα και για όλο το καλοκαίρι διοργανώνονται απογευματινά μπάνια εκτός Αττικής
με διαφορετικό προορισμό κάθε φορά.
Ώρες αναχώρησης:
14:00 μ.μ. από Σεπόλια - Κολωνό

14:15 μ.μ. από την οδό Αγίου Μελετίου
14:30 μ.μ. από την οδό Αχαρνών.
Ενημερωθείτε τηλεφωνικά
και κρατήστε τη θέση σας

ων Αναργύρων. Στην αυλή του μοναστηριού υπάρχει μία πηγή που έχει
πικρό νερό. Είναι αφιερωμένο στην
Κοίμηση της Θεοτόκου, στο Γενέσιο Τιμίου Προδρόμου και φυσικά
στους Αγίους Αναργύρους. Επιστροφή στην Ερμιόνη, που είναι χτισμένη
πάνω σε χερσονησούλα ανάμεσα σε
όρμους, όπου θα παραμείνουμε για
φαγητό. Άφιξη στην Αθήνα με στάση
για καφέ στην Παλαιά Επίδαυρο.
Τιμή συμμετοχής: 17 €
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ιούνιος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ
22/6/2019
ΤΗΝΟΣ

Αναχώρηση 6:00 π.μ.
Τιμή συμμετοχής:
50€
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
22-23/6/2019
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΟΥΖΑΚΙ –
ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΑ
1η μέρα: Αναχώρηση 7:30 π.μ.
για Λαμία όπου στάση για καφέ.
Διασχίζοντας τον θεσσαλικό κάμπο φθάνουμε στην Καρδίτσα.
Μετάβαση στο Μουζάκι όπου
παραμονή για μεσημεριανό φαγητό και ψώνια. Συνεχίζουμε
μέσω ωραιότατης διαδρομής
και περνώντας από άγρια βουνά φτάνουμε στο μοναστήρι
της Παναγίας Σπηλιώτισσας
για τακτοποίηση στους ξενώνες
της. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τον εσπερινό. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά τον εκκλησιασμό
αναχωρούμε για το μοναστήρι
της Οξιάς, την Αγία Τριάδα. Παραμονή για προσκύνημα. Έπειτα
θα σταματήσουμε στο Φλωρέσι
για να απολαύσουμε το μεσημεριανό μας φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα
με ενδιάμεσες στάσεις κατά τη
διαδρομή.
Τιμή συμμετοχής: 45 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές με
πολυτελές πούλμαν
• Aρχηγός - συνοδός
του γραφείου
Η διανυκτέρευση είναι στους ξενώνες του μοναστηριού

10

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
23/6/2019
ΑΝΔΡΟΣ

Αναχώρηση το πρωί για Ραφήνα. Επιβίβαση στο F/B και φτάνουμε στο λιμάνι
του νησιού Γαύριο με το ξεχωριστό χρώμα, χτισμένο σε περιοχή κατοικημένη
από την αρχαιότητα. Θα επισκεφτούμε
την ανδρική μονή της Αγίας Μαρίνας
του 17ου αιώνα κοντά στο χωριό Αποίκια. Συνεχίζουμε για μια σύντομη περιήγηση στη Χώρα. Θα περπατήσουμε στα
πλακόστρωτα σοκάκια με τα πανέμορφα
νεοκλασικά κτίρια, όπως η Καΐρειος Βιβλιοθήκη και τα εντυπωσιακά αρχοντικά των καπεταναίων. Στην πλατεία Καΐρη
βρίσκεται το αρχαιολογικό μουσείο και το
μούσειο σύγχρονης τέχνης. Καταλήγουμε στην πλατεία Ρίβα που δεσπόζει το
άγαλμα του Αφανή Ναύτη. Επιστρέφουμε στο γραφικό Μπατσί, απλωμένο αμφιθεατρικά γύρω από τον ομώνυμο όρμο
με την αμμουδερή παραλία για μπάνιο και
γεύμα. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας επιβίβαση στο F/B και άφιξη στη
Ραφήνα. Επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 50 €
(περιλαμβάνεται το εισιτήριο του πλοίου)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
30/6/2019
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ –
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό – Κιάτο
όπου στάση για καφέ. Μετάβαση στο Αίγιο και επίσκεψη στην Παναγία Τρυπητή (Ζωοδόχος Πηγή) εκκλησία χτισμένη
στην κοιλότητα ενός βράχου. Κατόπιν
στον όμορφο παραλιακό Ελαιώνα, γεμάτο πλατάνια και ελιές θα έχουμε το μεσημεριανό μας φαγητό και μπάνιο. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για
καφέ κατά την διαδρομή.
Τιμή συμμετοχής: 16 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
7/7/2019
ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –
ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Αταλάντη και την γυναικεία Μονή
Αγίων Αναργύρων του 17ου
αιώνα. Παραμονή για προσκύνημα. Κατόπιν μετάβαση στις
Λιβανάτες, επίνειο της αρχαίας
πόλης Οπούντας όπου παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 16 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
21/7/2019
ΚΕΑ (ΤΖΙΑ)

Αναχώρηση 7:00 πμ. για Λαύριο, όπου
επιβίβαση στο F/B και απόπλους για Τζιά.
Άφιξη στο λιμάνι του νησιού την Κορρησία ή Λιβάδι, χτισμένη στη θέση της
ομώνυμης αρχαίας πόλης. Στη συνέχεια
θα μεταβούμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Καστριανής που χτίστηκε από
όλους τους Τζιώτες μαζί και πήρε το όνομά της από το λόφο Καστρί. Το μεσημέρι
θα μεταβούμε στον Κούνδουρο όπου θα
παραμείνουμε για μεσημεριανό φαγητό
και μπάνιο. Τον καφέ μας θα τον πιούμε
στην Χώρα ή Ιουλίδα. Επιστροφή στην
Κορρησία όπου επιβίβαση στο F/B και
απόπλους για Λαύριο. Άφιξη και μεταφορά στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 40 €
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ
20/7/2019
ΤΗΝΟΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
14/7/2019
ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό
– Σοφικό όπου στάση για καφέ.
Συνεχίζουμε στην όμορφη κωμόπολη του Γαλατά όπου μετάβαση με το F/B στον Πόρο.
Εκεί θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής.
Στην εκκλησία υπάρχει τέμπλο
ιταλικού σχεδιασμού του 16ου
αιώνα. Παραμονή για προσκύνημα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην παραλία Νεώριο όπου
θα απολαύσουμε το μεσημεριανό μας φαγητό και μπάνιο. Το
απόγευμα παραμονή στον Πόρο
για βόλτα, καφέ και αγορές τοπικών γκυκισμάτων Επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση στην παραλία της Παλαιάς
Επιδαύρου.

Αναχώρηση 6:00 πμ.

Τιμή συμμετοχής: 50 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
28/7/2019
ΝΕΑ ΣΤΥΡΑ – ΜΑΡΜΑΡΙ – ΚΑΡΥΣΤΟΣ
Αναχώρηση 7:30 π.μ. μέσω Ν. Μάκρης για
την Αγ. Μαρίνα όπου επιβίβαση στο F/B
για Ν. Στύρα. Μετάβαση στην Κάρυστο,
ιδρυτής της θεωρείται στη μυθολογία ο
σοφός πηλιορείτης κένταυρος Χείρωνας
ή ο γιος του ο ήρωας Κάρυστος, όπου
παραμονή για μπάνιο και φαγητό και επίσκεψη της πόλης. Τον απογευματινό μας
καφέ θα τον απολαύσουμε στο Μαρμάρι,
ενώ στα Ν. Στύρα θα κάνουμε τον περίπατο μας ωσότου επιβιβαστούμε στο F/B
για Αγ. Μαρίνα. Επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 25 €
(περιλαμβάνεται το εισιτήριο του πλοίου)

ιούλιος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Τιμή συμμετοχής: 20 €
(περιλαμβάνεται το εισιτήριο
του πλοίου)
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αύγουστος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
4/8/2019
ΜΟΝΗ ΛΟΥΚΟΥΣ –
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΣΤΡΟΥΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
15/8/2019
ΑΡΚΙΤΣΑ –ΑΙΔΗΨΟΣ – ΠΕΥΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Δερβενάκια όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για τη Μονή Λουκούς,
η οποία είναι αφιερωμένη στη
Μεταμόρφωση του Σωτήρος
και ιδρύθηκε το 12ο ή 13ο αιώνα. Παραμονή για προσκύνημα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στη
παραλία Άστρους για μπάνιο
και φαγητό. Επιστροφή στην
Αθήνα με στάση στο Κεφαλάρι
Άργους για καφέ.

Αναχώρηση 7:30 π.μ. για Αρκίτσα όπου
στάση για καφέ. Επιβίβαση στο F/B και
άφιξη στην Αιδηψό. Από Ωρεούς θα συνεχίσουμε για επίσκεψη στην Παναγία
Ντινιούς όπου θα προσκυνήσουμε τη
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ο
ναός βρίσκεται στην καταπράσινη περιοχή με πεύκα, πλατάνια και τρεχούμενα
νερά. Κατόπιν θα καταλήξουμε στο πολυσύχναστο τουριστικό κέντρο, το Πευκί,
όπου απλώνεται κατά μήκος της εκτεταμένης παραλίας του με πεύκα που φθάνουν ως τη θάλασσα. Παραμονή για γεύμα και μπάνιο. Έπειτα θα κάνουμε στάση
στην Αιδηψό, λουτρόπολη φημισμένη για
τα ιαματικά νερά της. Επιβίβαση στο F/B
για την Αρκίτσα. Επιστροφή στην Αθήνα.

Τιμή συμμετοχής: 16 €

Τιμή συμμετοχής: 25 €
(περιλαμβάνεται το εισιτήριο του F/B)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
11/8/2019
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΝΤΖΑΡΗ – ΟΞΥΛΙΘΟΣ – ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟΜΙΟΥ
Αναχώρηση 8:00 για Βάθεια
όπου στάση για καφέ. Στη συνέχεια φτάνουμε στην ιερά
μονή Μάντζαρη, 15 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά της Κύμης. Η μονή
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου
ή Μονή «Μάντζαρη» είναι γυναικεία μονή και πανηγυρίζει
στις 23 Αύγουστου. Το τέμπλο
στολίζουν οι τρεις βυζαντινές
εικόνες της Παναγίας, του Χριστού και του Ιωάννη του Προδρόμου, που ανάγονται στο 16ο
αιώνα. Κατόπιν θα διασχίσουμε
το χωριό Οξύλιθος που είναι
χτισμένος πάνω στις παρυφές
ενός σβησμένου ηφαιστείου.
Στη συνέχεια θα καταλήξουμε για μπάνιο και γεύμα στην
παραλία Στομίου. Επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ στην Χαλκίδα.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
18/8/2019
ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ
ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ – ΣΧΟΙΝΟ
Αναχώρηση 8:30 πμ. για Λουτράκι μια
γοητευτική κωμόπολη που συνδυάζει
ομορφιές βουνίσιου και θαλασσινού τοπίου. Στο Λουτράκι θα επισκεφθούμε την
Παναγία Γιάτρισσα όπου παραμονή για
προσκύνημα. Το μεσημεριανό μας φαγητό και μπάνιο θα το έχουμε στην παραλία
του Σχοίνου. Επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεση στάση για καφέ στο Αλεποχώρι.
Τιμή συμμετοχής: 12 €

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
24/8/2019
ΤΗΝΟΣ

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό
– Σοφικό όπου στάση για καφέ.
Συνεχίζουμε στην όμορφη κωμόπολη του Γαλατά όπου μετάβαση με το F/B στον Πόρο. Εκεί
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι
της Ζωοδόχου Πηγής. Στην εκκλησία υπάρχει τέμπλο ιταλικού
σχεδιασμού του 16ου αιώνα.
Παραμονή για προσκύνημα. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στην
παραλία Νεώριο όπου θα απολαύσουμε το μεσημεριανό μας
φαγητό και μπάνιο. Επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ στην παραλία της
Παλαιάς Επιδαύρου.
Τιμή συμμετοχής: 20€
(περιλαμβάνεται το
εισιτήριο του πλοίου)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
1/9/2019
ΠΕΤΑΛΟ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ – ΒΙΛΛΙΑ
– ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ – ΟΣΙΟΣ
ΜΕΛΕΤΙΟΣ
Αναχώρηση 8.30 πμ. μέσω Αγίας
Σωτήρας & Οινόης θα πάμε για
προσκύνημα στη Βυζαντινή
Μονή του Αγίου Μελετίου που
ιδρύθηκε τέλος του 11ου και αρχές του 12ου αιώνα. Θα πιούμε
τον καφέ μας σε ένα από τα γραφικά χωριά του Κιθαιρώνα, τα
Βίλια, ενώ στο πέταλο του Κιθαιρώνα θα απολαύσουμε έναν
περίπατο μέσα στο μαγευτικό
ελατοδάσος. Θα γευματίσουμε και θα κάνουμε μπάνιο στο
Πόρτο Γερμενό με την ωραία
παραλία και τα πολλά ταβερνάκια. Θα επιστρέψουμε παραλιακά από την Ψάθα. Στάση στο
Αλεποχώρι για απογευματινό
καφέ. Τέλος αργά το απόγευμα
επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 12 €

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
14-15/9/2019
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΑΤΑΣ
1η μέρα: Αναχώρηση 7:30 πμ. για Ισθμό –
Λουτρά Ωραίας Ελένης όπου στάση για
καφέ. Στη συνέχεια θα πάμε στο Σοφικό
όπου θα επισκεφθούμε την Μονή Ταξιαρχών που ιδρύθηκε το 1941 και μέσω
Τραχιάς – Κρανιδίου φτάνουμε στο
Πόρτο Χέλι όπου τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί μεσημεριανό γεύμα και
ξεκούραση. Το απόγευμα με τα θαλάσσια
ταξί θα επισκεφθούμε στις Σπέτσες, το
νησί της Μπουμπουλίνας, όπου θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ και
τις εντυπωσιακές εκδηλώσεις της αναπαράστασης της αρμάτας... Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

σεπτέμβριος

Αναχώρηση 06:00 πμ.
Τιμή συμμετοχής:
50 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
25/8/2019
ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ

αύγουστος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΚΔΡΟΜΗ
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σεπτέμβριος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
2η μέρα: Μετά το πρωινό μας θα
αναχωρήσουμε για Κρανίδι –
Ερμιόνη όπου θα επισκεφθούμε να προσκυνήσουμε την περίφημη Μονή Αγίων Αναργύρων.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στον
Ερμιόνη, παραμονή για μεσημεριανό γεύμα. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
14/9/2019

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΙΜΙΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ – ΣΠΑΤΑ – ΡΑΦΗΝΑ
Αναχώρηση 15:30 μ.μ.
Τιμή συμμετοχής: 7 €
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
15/9/2019

ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ –
ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση 8:00 πμ. για Μονή
Τιμίου Σταυρού στον Μαψό
νέα γυναικεία μονή με πολύ μεγάλο πνευματικό και παραγωγικό έργο. Παραμονή για προσκύνημα. Το μεσημεριανό μας
φαγητό και μπάνιο θα το έχουμε
στο Τολό, γραφικό θέρετρο με
τουριστική κίνηση και αμμουδιά
με ρηχά νερά. Τον απογευματινό
μας καφέ θα τον απολαύσουμε
στο Ναύπλιο κάνοντας βόλτες
στα γραφικά σοκάκια του. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στην
Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 15 €

14

Τιμή συμμετοχής:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
22/9/2019

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ –
ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
Αναχώρηση 08.00 για Ισθμό όπου θα κάμουμε την πρώτη μας στάση για τον πρωινό καφέ μας. Συνεχίζουμε μέχρι το Αίγιο
όπου θα ανηφορήσουμε μέχρι την Παναγία Πλατανιώτισσα που έχει ως βασική
εικόνα-κειμήλιο το «θαύμα της Παναγίας»: Το αρνητικό αποτύπωμα της εικόνας
της Παναγίας της Μονής του Μεγάλου
Σπηλαίου, που μοναχοί, αιώνες πριν, κατά
την περίοδο της εικονομαχίας, εναπόθεσαν για μια νύχτα στη ράχη του πλατάνου,
στο κοίλωμα του οποίου φιλοξενήθηκαν.
Παραμονή για προσκύνημα και γεύμα, το
απόγευμα μετάβαση στην Παραλία Ελαιώνα όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο.
Επιστροφή το βράδυ στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Αναχώρηση 8:00 για Ισθμό όπου
στάση για καφέ. Ανηφορίζουμε
το όρος Ζήρεια, όπου θα απολαύσουμε τα πασίγνωστα ορεινά χωριά των Τρικάλων, στις

Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
6/10/2019

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Αναχώρηση 8.00 πμ. για Καμμένα Βούρλα όπου στάση για
καφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε σε μια καταπράσινη
τοποθεσία την περίφημη γυναικεία Μονή Δαμάστας του 11ου
αιώνα. Παραμονή για προσκύνημα. Το μεσημεριανό μας φαγητό θα το έχουμε στη γραφική
Μενδενίτσα με το επιβλητικό
κάστρο της Βοδονίτσας από
την εποχή της Φραγκοκρατίας. Τον απογευματινό μας καφέ
θα τον πιούμε στην Αλίαρτο.
Επιστροφή στην Αθήνα.

1η μέρα: Αναχώρηση νωρίς το πρωί για
Ραφήνα όπου επιβίβαση στο F/B και
απόπλους για Τήνο. Άφιξη γύρω στις
11:00 π.μ. και ξεκινάμε την περιήγηση
του νησιού. Θα δούμε τον Τριπόταμο, την
Καρδιανή, όμορφο χωριό με τρεχούμενα
νερά και πλούσια βλάστηση, τα Ιστέρνια, χωριό σκαρφαλωμένο στην πλαγιά
λόφου μέσα στο πράσινο με μαρμάρινα
καλντερίμια. Το μεσημέρι θα μεταβούμε
στον Πάνορμο, ένα από τα μεγαλύτερα
χωριά της Τήνου και βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νησιού, που είναι γνωστό
στην Τήνο ως Έξω Μέρη ή Έξω Μεριά.
Υπήρξε κεφαλοχώρι της περιοχής αυτής,
διοικητικό κέντρο ως έδρα του τοπικού

ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ – ΜΕΝΔΕΝΙΤΣΑ

Τιμή συμμετοχής: 17 €

12-13/10/2019

ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ

σεπτέμβριος
οκτώβριος

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
29/9/2019
ΛΙΜΝΗ ΔΑΣΙΟΥ –
ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ –
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΣΗ

πλαγιές του όρους. Η πρώτη στάση μας
θα είναι στην λίμνη Δασίου, μια από τις
ορεινότερες της Ελλάδας, περιτριγυρισμένη από έλατα και υπέροχα αγριολούλουδα. Αν και μικρή σε έκταση, το τοπίο
που δημιουργεί είναι απαράμιλλης ομορφιάς, ενώ στο μέσο σχηματίζεται ένα μικρό νησάκι. Η λίμνη προστατεύεται από
το δίκτυο Νatura 2000, λόγω του ότι σε
αυτή κατοικούν πολλά σπάνια είδη του
ζωικού βασιλείου. Στην συνέχεια, περνώντας τα Άνω Τρίκαλα, θα επισκεφτούμε
το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Βλασίου, που η παράδοση το θέλει να χτίζεται
γύρω στα 1400, όταν βρέθηκε σε κοντινή
σπηλιά η θαυματουργή εικόνα του Αγίου.
Επόμενος σταθμός μας για γεύμα και βόλτα θα είναι στα Μεσαία Τρίκαλα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με στάση
για καφέ στον Ισθμό.

15

οκτώβριος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
δήμου ή κοινότητας και καλλιτεχνικό κέντρο καθώς ανέδειξε
ορισμένους από τους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες
όπως τον Ν. Λύτρα, Δ. Φιλιππότη, Γ. Χαλεπά, και Ν. Σκαλκώτα. Το φαγητό μας θα το έχουμε
στο όμορφο γραφικό λιμανάκι
του Πανόρμου. Έπειτα θα απολαύσουμε τον καφέ μας και το
γλυκό μας στο πιο όμορφο και
εντυπωσιακό χωριό του νησιού,
τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το
Σπίτι του Χαλεπά (Μουσείο)
και το Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών. Νωρίς το απόγευμα
επιστροφή στη Χώρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Άμεση
αναχώρηση για ευλαβικό προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη της
Τήνου και παρακολούθηση του
Εσπερινού. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα εκκλησιαστούμε στην Μεγαλόχαρη. Κατόπιν θα μεταβούμε στο

Τιμή συμμετοχής: 95 €

Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:

Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν

• Μία διανυκτέρευση σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
• Εισιτήρια πλοίου
Ραφήνα – Τήνος – Ραφήνα
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
13/10/2019

ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ –
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ –
ΦΡΑΓΜΑ ΔΟΞΑ – ΦΕΝΕΟΣ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Κιάτο
όπου στάση για καφέ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται μέσω Καλλιάνων – Λίμνης Στυμφαλίας
– Καρτερίου – Καστανιάς –
Φενεού, όπου θα θαυμάσουμε
το Φράγμα Δόξα. Κατόπιν θα
επισκεφθούμε το μοναστήρι
του Αγίου Γεωργίου του 17ου
αιώνα, το οποίο προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στον αγώνα
του 1821 και έγινε επίκεντρο
επαναστατικών
γεγονότων.
Παραμονή για προσκύνημα. Το
μεσημεριανό μας φαγητό θα το
απολαύσουμε στο Φενεό. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 17 €
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μοναστήρι του Κεχροβουνίου του 11ου
αιώνα, αφιερωμένο στην Κοίμηση της
Θεοτόκου. Όλο το συγκρότημα αποτελείται από 100 εκκλησίες και κάτασπρα
σπίτια που τα κατοικούν καλόγριες. Επιστροφή στην Χώρα, ελεύθερος χρόνος για
ψώνια και μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιβίβαση στο F/B και απόπλους
για Ραφήνα. Μεταφορά στην Αθήνα.

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
19-20/10/2019

Αναπαράσταση ναυμαχίας Ναυαρίνου
– Καλαμάτα –
Μεθώνη - Πύλος –
Αρχαία Μεσσήνη
1η ημέρα: Αναχώρηση στις 07.00 για Καλαμάτα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ.
Προσπερνούμε την Καλαμάτα και πάμε
στην γραφική Μεθώνη την πόλη με το
Βενετσιάνικο Κάστρο, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της Μεσογείου, με

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

2η ημέρα: Πρωινό, επίσκεψη
στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής,
πολιούχου της πόλης και αμέσως μετά λίγος ελεύθερος χρόνος στην πλατεία της πόλης και
στη συνέχεια πάμε στην Αρχαία
Μεσσήνη για να επισκεφθούμε
τον πολύ ενδιαφέροντα αρχαιολογικό χώρο, με τα τείχη των
9 χιλιομέτρων, το Εκκλησιαστήριο ή Ωδείο, το Στάδιο, το
Ασκληπιείο, την Πρωτοβυζαντινή Βασιλική, το Ιερό του

Διός, την Ρωμαική έπαυλη κλπ. Αμέσως
μετά αναχωρούμε για Αθήνα, με μικρή
στάση στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας
την Τρίπολη. Συνεχίζουμε για Αθήνα, με
ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής: 65 €

Επιβάρυνση μονόκλινου: 20 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Μία διανυκτέρευση με πρωινό μπουφέ
στο ξενοδοχείο στην Καλαμάτα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
• Αρχηγός – συνοδός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδίου
Δεν Περιλαμβάνονται:
Οι είσοδοι μουσείων και η αμοιβή
των τοπικών ξεναγών

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
20/10/2019

ΔΕΛΦΟΙ – ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ
Αναχώρηση 8:00 πμ. για Ορχομενό όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε
τους Δελφούς, το σημαντικότερο θρησκευτικό κέντρο της
αρχαιότητας με ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό
χώρο, ο οποίος αποκαλύφθηκε
στα τέλη του 19ου αιώνα από τις
συστηματικές ανασκαφές της
Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και το περίφημο Αρχαιολογικό Μουσείο με αρχιτεκτονικά
γλυπτά και αγάλματα. Στην συνέχεια θα προχωρήσουμε στην
διαδρομή μας μέχρι το γραφικό

Γαλαξίδι όπου θα παραμείνουμε για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στην Ιτέα, που το όνομά της το
οφείλει στις πολλές ιτιές που φύτρωναν
παλαιότερα στην περιοχή Εκεί θα παραμείνουμε για έναν καφέ. Επιστροφή στην
Αθήνα το βράδυ.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

οκτώβριος

το θαυμάσιο ακρόπυργο, γεύμα
προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής. θα μας κρατήσει για λίγο
κοντά της, πριν καταλήξουμε
στη γοητευτική κωμόπολη της
Πύλου. Χτισμένη αμφιθεατρικά
στο νότιο άκρο του κόλπου του
Ναυαρίνου, βλέποντας την από
το λιμάνι σου δίνει την αίσθηση
νησιού. Επίσκεψη στο επιβλητικό μνημείο των «Τριών Ναυάρχων», και στη συνέχεια θα
παρακολουθήσουμε τις εντυπωσιακές εκδηλώσεις αναπαράστασης της Ναυμαχίας στον
κόλπο του Ναυαρίνου που έγινε την 8 Οκτωβρίου 1827. Μετά
το πέρας των εκδηλώσεων πάμε
στο ξενοδοχείο μας στην Καλαμάτα, διανυκτέρευση.
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νοέμβριος

ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
27/10/2019

ΟΙΝΟΦΥΤΑ – ΚΛΕΙΔΙ ΘΗΒΩΝ
– ΜΟΝΗ ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ-ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΚΑΡΑΟΥΛΙ
Αναχώρηση 9:30 πμ.
Τιμή συμμετοχής: 12 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
28/10/2019

ΒΥΤΙΝΑ – ΛΙΜΠΟΒΙΤΣΙ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ
Αναχώρηση 8:00 πμ. για Αρτεμίσιο όπου στάση για καφέ.
Συνεχίζουμε για Χρυσοβίτσι,
ορεινό χωριό του νομού Αρκαδίας, χτισμένο σε υψόμετρο 1100
μέτρων σε μια ελατοσκέπαστη
πλαγιά του Μαινάλου. Κατόπιν φτάνουμε στο Λιμποβίτσι.
Το μέρος είναι γνωστό καθώς
φιλοξενεί το σπίτι των Κολοκοτρωναίων, της πιο διάσημης οικογένειας της Επανάστασης του
1821. Απαραίτητη στάση για να
δούμε το σπίτι όπου μεγάλωσε ο
Γέρος του Μωριά και να περπατήσουμε στα λημέρια των Κολοκοτρωναίων. Συνεχίζουμε για
την Βυτίνα, όπου θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Το απόγευμα
επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
3/11/2019

ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ – ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ
Αναχώρηση 8:00 πμ. για Ορχομενό όπου
στάση για καφέ. Στη συνέχεια μέσω Διστόμου θα φτάσουμε στη Μονή Οσίου
Λουκά, χτισμένη το 950 στη δυτική πλαγιά του Ελικώνα, η οποία περικλείεται
από περίβολο και περιλαμβάνει διώροφα και τριώροφα συγκροτήματα κελιών,
τράπεζα και δύο ενωμένους ναούς, το δε
καθολικό λειτουργεί ως μουσείο. Παραμονή για προσκύνημα. Στη συνέχεια θα
καταλήξουμε στα Άσπρα Σπίτια, παραθαλάσσιο χωριό στον Κορινθιακό, όπου
θα παραμείνουμε για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για
καφέ στην Αλίαρτο.
Τιμή συμμετοχής: 15€

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
9-10/11/2019

ΒΟΛΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
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1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 πμ. για Καμένα Βούρλα, όπου θα κάνουμε στάση για
καφέ. Στη συνέχεια αναχωρούμε μέσω
Στυλίδας – Καραβόμυλου – Αλμυρού
για να επισκεφθούμε την Πορταριά, η
οποία είναι χτισμένη μέσα στα δέντρα,
τα λουλούδια, τα τρεχούμενα νερά και τις
νεροσυρμές, καθώς και την Μακρυνίτσα,
ένα από τα πιο ονομαστά πηλιορείτικα
χωριά. Το μεσημεριανό μας φαγητό θα το
απολαύσουμε στα Χάνια. Έπειτα θα μεταβούμε στη Ζαγορά, το μεγαλύτερο χωριό
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ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

2η μέρα: Μετά το πρωινό θα κάνουμε το γύρο του Ανατολικού
Πηλίου μέσω Γατζέας – Καλών
Νερών – Μηλιών – Βυζίτσας.
Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά,
το Λαογραφικό Μουσείο και
την πανέμορφη Τσαγκαράδα,
η οποία είναι τυλιγμένη σε δάση
από πλατάνια, οξιές και καστανιές. Έπειτα θα επισκεφθούμε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
10/11/2019

ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Πειραιά όπου επιβίβαση στο F/B
και απόπλους για Αίγινα. Άφιξη
και μετάβαση για προσκύνημα
στην παλιά και νέα εκκλησία
του Αγίου Νεκταρίου ο οποίος γεννήθηκε στην Σηλυβρία
της Θράκης το 1846 και πέθανε στην Αίγινα το 1920. Στην
παραλία της Αγίας Μαρίνας
θα έχουμε το μεσημεριανό μας
φαγητό. Κατόπιν επιβίβαση στο
F/B και απόπλους για Πειραιά.
Επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 32 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
24/11/2019

ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ – ΜΟΝΗ
ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΡΑΦΗΝΑ
Αναχώρηση 10:00 π.μ. για Παιανία όπου θα επισκεφθούμε το
Σπήλαιο Κουτούκι είναι το μεγαλύτερο γνωστό και ένα από
τα ομορφότερα σπήλαια της Αττικής. Βρίσκεται σε υψόμετρο
510 μ. στις ανατολικές παρυφές
του ορεινού όγκου του Υμηττού στην Παιανία, περίπου 35

την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής
όπου θα παραμείνουμε για καφέ και ψώνια. Το μεσημεριανό μας φαγητό θα το
έχουμε στα Καλά Νερά. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση
για καφέ.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
17/11/2019

ΔΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ –
ΛΑΜΠΕΙΑ

νοέμβριος

του Πηλίου, όπου γεννήθηκαν ο
πατριάρχης Καλλίνικος Γ’ και
ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος,
παραμονή για τον απογευματινό
μας καφέ. Επιστροφή στον Βόλο
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

Αναχώρηση 8:00 πμ. για Ισθμό – Αρτεμίσιο όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για Λεβίδι – Ζευγολατιό – Τριπόταμα, τοποθεσία με πολλά νερά, πλατάνια
και τοξωτά γεφύρια. Εδώ συναντώνται
τρία ποτάμια. Ο Ερυμάνθος, ο Αροάνιος και ο Σερραίος. Παραμονή για μεσημεριανό φαγητό. Κατόπιν θα καταλήξουμε στο δάσος Φολόης όπου θα απολαύσουμε περίπατο στη φύση. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με
ενδιάμεση στάση για καφέ στο Λεβίδι.
Τιμή συμμετοχής: 20 €

χλμ. από την Αθήνα. Η ανακάλυψή του
έγινε τυχαία το 1926 και το εσωτερικό του εξερευνήθηκε για πρώτη φορά
δύο χρόνια αργότερα. Συνεχίζουμε την
διαδρομή μας στις ανατολικές πλαγιάς
της Πεντέλης, για να επισκεφθούμε
την Μονή του Παντοκράτορα Ταώ
(Νταού), που ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα
ως ανδρικό κοινόβιο. Το μεσημέρι στην
Ραφήνα θα γευματίσουμε. Επιστροφή
το απόγευμα μέσω λίμνης Μαραθώνα
όπου και θα κάνουμε στάση για καφέ.
Τιμή συμμετοχής: 10 €
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ημερήσιες - διήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ
- απογευματινοί ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

1/12/2019

8/12/2019

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό
– Κιάτο όπου στάση για καφέ.
Συνεχίζουμε για Πάτρα. Εκεί θα
επισκεφθούμε την εκκλησία του
Αγίου Ανδρέα, όπου μαρτύρησε
ο άγιος. Παραμονή για προσκύνημα. Επόμενη στάση στις εγκαταστάσεις της οινοποιητικής
εταιρείας “Αχάϊα Κλάους” σε
μια όμορφη τοποθεσία με εκπληκτική θέα προς τον Πατραϊκό Κόλπο. Γεύμα στην Πάτρα.
Αργά το απόγευμα επιστροφή
στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.

Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό – Αρτεμίσιο όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για
την Κάψια Μαντινείας για να επισκεφθούμε το ομώνυμο σπήλαιο που άρχισε
να λειτουργεί. Το σπήλαιο βρίσκεται στην
περιοχή του οροπεδίου της Μαντινείας
και πρωτοανακαλύφθηκε το 1887 ενώ οι
έρευνες έφεραν στο φως θραύσματα ανθρωπίνων οστών και λυχνάρια του 5ου
αιώνα μ.χ. Παραμονή για επίσκεψη. Στη
συνέχεια θα μεταβούμε στη μονή Κερνίτσης, η οποία χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της τουρκοκρατίας σαν κρυφό σχολειό. Παραμονή για προσκύνημα. Το μεσημεριανό μας φαγητό θα το έχουμε στην
όμορφη Βυτίνα. Επιστροφή στην Αθήνα
με ενδιάμεση στάση στο Λεβίδι για καφέ.

δεκεμβριος

ΠΑΤΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ –
ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ
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Τιμή συμμετοχής: 17 €

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑΣ – ΜΟΝΗ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ
– ΒΥΤΙΝΑ – ΛΕΒΙΔΙ

Τιμή συμμετοχής: 17 €

15/12/2019

ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ ΠΑΛΑΤΑΚΙ
Αναχώρηση 8:00 π.μ. για την
Μονή Δαφνίου όπου επίσης έκαναν μια στάση οι προσκυνητές
στα χρόνια εκείνα, στο ναό του
Δαφναίου Απόλλωνα, παραμονή για προσκύνημα. Επόμενος
σταθμός η Ελευσίνα, επίσκεψη
στον ενδιαφέροντα αρχαιολογικό χώρος της και στο αρχαιολογικό μουσείο. Το μεσημεριανό
μας φαγητό θα το έχουμε στην
παραλία της Πάχης. Κατά την
επιστροφή μας θα επισκεφθούμε το Παλατάκι που μάλλον χτίστηκε κατά παραγγελία της Δουκίσσης Πλακεντίας. Μάλιστα η
Δούκισσα φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το Παλατάκι για τις
μυστικές συναντήσεις της με τον
λήσταρχο Νταβέλη, σύμφωνα
με θρύλο της εποχής. Ξενάγηση
στο εσωτερικό του και παραμονή
για τον απογευματινό μας καφέ.
Επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής: 10€

ΗΜΙΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
22/12/2019

ΜΕΓΑΡΑ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ –
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΚΡΙΝΟΥ
Αναχώρηση 9:00 πμ.
Τιμή συμμετοχής: 13 €

πολυήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ στην Ελλάδα

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 9-11/3/2019
ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

τριήμερη

2η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τον καταπράσινο λόφο Στράνη.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ωραιότερο προάστιο του νησιού, Μπόχαλη για να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού του Δήμου.
Προσκύνημα στις εκκλησίες της Ζωοδόχου Πηγής και του θαυματουργού
Αγ. Διονυσίου, πολιούχου του νησιού. Υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο με την
υπέροχη θέα στην πόλη και το λιμάνι της Ζακύνθου. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πρόγευμα και μετάβαση στο Μαχαιράδο όπου προσκύνημα στην
εκκλησία της Αγίας Μαύρας με το πανέμορφο τέμπλο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι όπου επιβίβαση στο
πλοίο για Κυλλήνη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ
στα Ίσθμια.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Τα εισιτήρια των πλοίων
Κυλλήνη – Ζάκυνθος – Κυλλήνη
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδίου
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 9-11/3/2019
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

τριήμερη

1η μέρα: Αναχώρηση 06:00 για Ισθμό όπου στάση για καφέ, Πάτρα, Κυλλήνη
και με το F/B μετάβαση στον Πόρο. Άφιξη στο νησί και αναχώρηση για επίσκεψη στη μονή Αγ. Γερασίμου που είναι και ο προστάτης   του νησιού. Έπειτα για
Αργοστόλι, χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το φημισμένο σπήλαιο της Δρογκαράτης, ένα έργο μοναδικής γλυπτικής από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Συνεχίζουμε διασχίζοντας τη παραλιακή Σάμη για να επισκεφτούμε
την υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης που θα σας εντυπωσιάσει με τη μονα-

απόκριες

1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 πμ. για Πάτρα – Κυλλήνη. Επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Ζάκυνθο. Μετάβαση στο κέντρο της πόλης όπου τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό φαγητό. Διανυκτέρευση.
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δική ομορφιά της καθώς οι ακτίνες του ήλιου δημιουργούν φαντασμαγορικό θέαμα με τουs υπέροχους ιριδισμούς των νερών. Κατόπιν για τη
βόρεια πλευρά του νησιού με μια σύντομη παραμονή στη γραφική Αγ.
Ευφημία ενώ θα προσπεράσουμε τη ξακουστή παραλία του Μύρτου
και προς το μεσημέρι θα βρεθούμε στο όμορφο Ληξούρι όπου και παραμονή για γεύμα και για τη παρακολούθηση του ξακουστού Καρναβαλιού με
τις αρχαίες διονυσιακές καταβολές όπου σήμερα συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών και κορυφώνεται με την εντυπωσιακή παρέλαση των αρμάτων. Το
απόγευμα επιστροφή στο Αργοστόλι με το φέρι (έξοδα ατομικά). Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό ξεκινάμε μια ενδιαφέρουσα διαδρομή αρχικά από το
ιδιαίτερο γεωλογικό φαινόμενο Καταβόθρες και στη συνέχεια από τα γραφικά χωριά Κουρκουμελάτα, Περατάτα και από εκεί επίσκεψη στην μονή
του Αγ. Ανδρέα που είναι και από τις παλιότερες του νησιού. Συνεχίζουμε για
Μαρκόπουλο και την Παναγία Φιδούσα που ονομάστηκε από το γνωστό
θαύμα με τα φιδάκια. Κατόπιν για Πόρο παραμονή για γεύμα (κούλουμα) και
αργότερα επιβίβαση στο F/B και μετάβαση στην Κυλλήνη. Επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Τα εισιτήρια των πλοίων Κυλλήνη – Κεφαλονιά – Κυλλήνη
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδίου
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι μουσείων
• Εισιτήριο για τη βάρκα στη λίμνη της Μελισσάνης
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΕΚΔΡΟΜΗ 9-11/3/2019
τριήμερη ΤΡΙΗΜΕΡΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 π.μ και με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό φτάνουμε στο Αντίρριο. Συνεχίζουμε έχοντας κοντά μας το ιστορικό Μεσολόγγι και
μέσω της νέας γέφυρας του Αχελώου φθάνουμε στην Αμφιλοχία. Παραμονή
για μεσημεριανό φαγητό στα γραφικά παραλιακά ταβερνάκια. Θα προσπεράσουμε την Άρτα και θα καταλήξουμε στα Ιωάννινα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κάστρο με την παλιά πόλη που
δεσπόζουν στη λίμνη. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή,
για να γνωρίσουμε τους Κήπους και το Τσεπέλοβο, χωριά στα οποία οι φημισμένοι Ηπειρώτες μάστορες ταίριαξαν απόλυτα με την πανέμορφη φύση.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο γραφικό Μονοδένδρι από όπου θα απολαύσουμε ακόμη περισσότερο την μεγαλοπρέπεια του χωριού, θαυμάζοντας την
μοναδική θέα της χαράδρας του Βίκου από τον βράχο του μοναστηριού της
Αγίας Παρασκευής. Στην επιστροφή θα παρακάμψουμε για να θαυμάσουμε το επιβλητικό σπήλαιο Περάματος. Άφιξη στα Ιωάννινα όπου θα παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό καρναβάλι ¨Τζαμάλες¨, δηλαδή μεγάλες
φωτιές, όπου οι μεταμφιεσμένοι χορεύουν σε διπλές και τριπλές σειρές γύρω
τους. Οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού κορυφώνονται στην κεντρική πλατεία,
όπου στήνεται το περίφημο γαϊτανάκι. Διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Μετά το πρωινό με το καραβάκι θα πάμε στο Νησί της λίμνης με
τα παλιά μικρά βυζαντινά μοναστήρια και τις έξοχες τοιχογραφίες τους. Θα
δούμε επίσης το σπίτι που σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς. Αναχωρώντας από τα
Ιωάννινα θα οδηγηθούμε στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο
Βρέλλη και στη συνέχεια η ειδυλλιακή παραλία της Αμφιλοχίας θα
μας φιλοξενήσει για τα παραδοσιακά
κούλουμα. Διασχίζουμε τη Ρούμελη,
κατευθυνόμενοι προς το Αντίρριο
που μέσω της γέφυρας θα περάσουμε
στις παραλίες της Πελοποννήσου.
Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ.

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 23-25/3/2019
ΛΑΚΩΝΙΚΗ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ

τριήμερη

1η μέρα: Αναχώρηση για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν. Παίρνουμε τον δρόμο προς την Σκάλα Λακωνίας, βορειοανατολικά του Γυθείου και συναντάμε
πρώτα την απλωτή οργανωμένη παραλία της Σελινίτσας. Αμέσως μετά ξεπροβάλλει ο σκουριασμένος σκελετός του ναυαγισμένου πλοίου «Δημήτριος» που έχει προσαράξει στην αμμουδιά της Γλυφάδας από το Δεκέμβριο του
1981. Οι συνθήκες του ναυαγίου είναι ότι αυτό το πλοίο μετέφερε παράνομα τσιγάρα «τσιγαράδικο» και στην υποψία σύλληψης του πληρώματός του
εγκαταλείφτηκε από αυτό, με αποτέλεσμα να αφεθεί στην τύχη του και μοιραία να οδηγηθεί ακυβέρνητο εκεί που βρίσκεται σήμερα, Στην Σελινίτσα
θα έχουμε παραμονή για γεύμα. Αναχώρηση για το Γύθειο, τακτοποίηση στα
δωμάτιά μας, το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα και καφέ. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το μεσόγειο οικιστικό σύμπλεγμα
της Λάγιας, ένα από τα μεγαλύτερα μανιάτικα χωριά, κτισμένο σε περιοχή
που κατοικείται από τα Ρωμαϊκά Χρόνια. Σε άριστη κατάσταση διασώζονται τα πυργόσπιτα του Γιαννόγγονα, του Μαυραδάκου και του Βουγιουκλάκη. Θα δούμε τους μεταβυζαντινούς ναούς του Αγίου Νικολάου, του
Αϊ-Στρατηγού και της Αγίας Τριάδας. Από την Λάγια πηγαίνοντας νοτιότερα θα βρεθούμε σε ένα χαρακτηριστικό ύψωμα. Από εδώ θα θαυμάσουμε
την μαγεία της Ακριταινάριας γης και τον πανέμορφο ορμίσκο του Πόρτο
Κάγιο. Ο όρμος του Πόρτο Κάγιο πήρε το όνομά του από τους Ενετούς και
στους χάρτες της εποχής αναφέρεται ως «Λιμάνι των Ορτυκιών», ονομασία
καθόλου τυχαία, αφού εδώ αναζητούσαν πρόσκαιρο καταφύγιο αμέτρητα
ορτύκια πριν συνεχίσουν το μεταναστευτικό τους ταξίδι προς την Αφρική. Οι
θαλασσοσπηλιές που υπάρχουν κατά μήκος της χερσονήσου Ταίναρου πρόσφεραν καταφύγιο στα μανιάτικα πειρατικά την εποχή που ακόμα οι Έλληνες πειρατές διέπλεαν τις θάλασσες του Αιγαίου. Σήμερα το Πόρτο Κάγιο
θεωρείται από τα πιο γραφικά λιμανάκια της Πελοποννήσου. Σε μια υπέροχη
τοποθεσία, στην Μέσα Μάνη, συγκεκριμένα στο επιβλητικό ακρωτήρι του
Κάβο Γκρόσσο, μας υποδέχεται ο Γερολιμένας. από ζωή το 19ο. Θα κάνουμε

25η μαρτίου

Τιμή συμμετοχής:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού
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απρίλιος

πάσχα 25η μαρτίου
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μια μικρή στάση. Αργότερα φτάνουμε στον Κότρωνα, το οικονομικό σήμερα
κέντρο της περιοχής. Βρίσκεται στη θέση όπου ανιχνεύονται υπολείμματα
αρχαίας πόλης, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με τον αρχαίο Παυσανία από
τον Αθηναίο Τεύθραντα και καταστράφηκε από μεγάλο σεισμό. Στάση για
καφέ και βόλτα. Αργότερα φτάνουμε στο Γύθειο, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μετά το πρωινό και μια βόλτα στο Γύθειο, αναχωρούμε για το γραφικό Σκουτάρι, διαθέτει αμμουδερές παραλίες με κρυστάλλινα νερά. Βρίσκεται στη δυτική ακτογραμμή του Λακωνικού κόλπου, ανάμεσα στο Γύθειο
και τον Κότρωνα. Όμορφο χωριό με παραθεριστική κίνηση, πυργόσπιτα και
παλαιές εκκλησίες. Υπέροχη θέα στο Σκουτάρι και τον όρμο Σκουταρίου
προσφέρει η μονή του Αγίου Γεωργίου, χτισμένη σε πλαγιά, στο καθολικό
της μονής σώζονται παλαιές τοιχογραφίες. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή
αργότερα στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδίου

πενταήμερη
ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 25-29/4/2019
ΚΕΡΚΥΡΑ

1η μέρα: Αναχώρηση 7:00 π.μ. και με ενδιάμεση στάση φθάνουμε στο Ρίο για
να περάσουμε στη Ρούμελη. Συνεχίζουμε έχοντας κοντά μας το ιστορικό Μεσολόγγι και μέσω της νέας γέφυρας του Αχελώου, κατευθυνόμαστε προς την
πόλη - θέρετρο της Αμφιλοχίας. Εδώ θα γευματίσουμε στα παραθαλάσσια
γραφικά ταβερνάκια. Κατόπιν μέσα από τα αρώματα των πορτοκαλεώνων της
Άρτας και τα φημισμένα Ηπειρώτικα ακρογιάλια, θα βρεθούμε στην Ηγουμενίτσα, από όπου το F/B θα μας οδηγήσει στο νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το όμορφο Γαστούρι για να
επισκεφθούμε το Αχίλλειον, μέρος που τόσο αγάπησε η πριγκήπισσα Σίσυ. Εν
συνεχεία μια σειρά από πανέμορφα, πνιγμένα στο πράσινο χωριουδάκια, μας
οδηγούν στην πιο διάσημη παραλία του νησιού, την Παλαιοκαστρίτσα όπου
θα έχουμε το μεσημεριανό μας γεύμα. Επιστρέφουμε στην Κέρκυρα και το απόγευμα ένας περίπατος στο Μον Ρεπό και στο Κανόνι θα μας χαρίσει πανέμορ-
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Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά
με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα
• Εισιτήρια F/B Ηγουμενίτσα –
Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Έμπειρος αρχηγός
του γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδίου

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
26-29/4/2019
ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

τετραήμερη

1η μέρα: Αναχώρηση το πρωί για Πελοπόννησο, στάση καθοδόν, για να καταλήξουμε στο λιμάνι της Νεάπολης, όπου θα γευματίσουμε σε ένα από τα ταβερνάκια της περιοχής. Θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για τα Κύθηρα (διάρκεια
ταξιδιού 1 ώρα και 15). Αφού φτάσουμε στο Διακόφτι θα επισκεφτούμε πρώτα το μοναστήρι της Αγίας Μόνης, χτισμένο σε ένα από τα υψηλότερα βουνά
του νησιού. Η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε από κάποιον βοσκό το 1766 και
έχει τη μορφή της Παναγίας στη μια όψη και από την άλλη την μορφή του
Αγίου Γεωργίου. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και το
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε τον γύρο του νησιού. Θα περάσουμε
τα Λογοθετιάνικα, για να φτάσουμε στο μοναστήρι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Αποτελεί το θρησκευτικό κέντρο του νησιού και βρίσκεται στην
μέση ενός γαλήνιου τοπίου, κοντά στην θάλασσα. Η ίδρυση της μονής αυτής
οφείλεται στην ανεύρεση της εικόνας της Θεοτόκου μέσα σε μυρσίνες για αυτό

πάσχα απρίλιος

φες στιγμές με φόντο το Ποντικονήσι. Το βράδυ δεκάδες Επιτάφιοι των εκκλησιών της πόλης, με τις φιλαρμονικές τους και τους πιστούς να μπλέκονται
στα στενά, δημιουργώντας μια κατανυκτική ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό θα παρακολουθήσουμε την λειτουργία της 1ης Ανάστασης και στη συνέχεια… προσέξτε! Χιλιάδες κανάτια σε όλη την πόλη, θα
ριχτούν από τους κατοίκους στα καντούνια, δημιουργώντας κατανυκτική
ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε τις παραλίες του νησιού, και θα
σταθούμε στο Ύψος και στην πανέμορφη Δασιά. Παραμονή για μεσημεριανό
φαγητό. Κατόπιν επιστρέφουμε στην Κέρκυρα και το απόγευμα θα πάμε στον
Πέλεκα, το χωριό που επισκέπτονται όλοι για έναν και μοναδικό λόγο: ένα περίπατο, την ώρα που το ηλιοβασίλεμα χρυσαφίζει γη και θάλασσα. Το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε την τελετή της Ανάστασης, στην πλατεία Σπιανάδα.
Το χαρμόσυνο μήνυμα πυροδοτεί εκατοντάδες φαντασμογορικά βεγγαλικά
στον ουρανό της πόλης. Στη συνέχεια ελάτε να χαρούμε όλοι μαζί το Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση
4η μέρα: Η ημέρα μας σήμερα είναι ελεύθερη για να απολαύσουμε την βόλτα
μας στην υπέροχη πόλη. Θα επισκεφθούμε τον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου της πόλης με το ψηλότερο καμπαναριό με μαρμάρινο τέμπλο
και το σκήνωμα του Αγίου σε επιχρυσωμένη σαρκοφάγο. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο για το Πασχαλινό μας γεύμα. Το απόγευμα μας θα είναι ελεύθερο.
Διανυκτέρευση
5η μέρα: Μετά το πρωινό αποχαιρετούμε το πανέμορφο νησί και με F/B περνάμε στην Ηγουμενίτσα. Στη συνέχεια θα διασχίσουμε την Ήπειρο και θα βρεθούμε το μεσημέρι στα ταβερνάκια της Αμφιλοχίας. Κατευθυνόμαστε προς
το Αντίρριο και με ενδιάμεση στάση στον Ισθμό επιστρέφουμε στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονοκλίνου:
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ονομάστηκε Μυρτιδιώτισσα. Συνεχίζουμε για το χωριό Λιβάδι το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα των Κυθήρων. Στο κάτω Λιβάδι θα
δούμε την μεγαλύτερη πέτρινη γέφυρα της Ελλάδας που χτίστηκε την εποχή της Αγγλοκρατίας. Συνεχίζουμε για την Χώρα με το βενετσιάνικο χρώμα,
τα γραφικά δρομάκια και το Κάστρο που χτίστηκε το 1503 πάνω σε παλιότερο βυζαντινό φρούριο. Επίσκεψη στο κάστρο με θέα το γραφικό Καψάλι
και τα Αντικύθηρα. Γεύμα στην ευρύτερη περιοχή. Σας προτείνουμε να αγοράσετε θυμαρίσιο μέλι, ντόπια παξιμάδια, οικολογικό λάδι, ξεροτήγανα, και
αμυγδαλωτά. Συνεχίζουμε για το Καψάλι, εδώ ξεχωρίζει ο ναός του Αγίου
Ιωάννη στο Γκρεμό, που σύμφωνα με την παράδοση εδώ ξεκίνησε την συγγραφή της Αποκάλυψης ο Άγιος Ιωάννης. Καταλήγουμε στον καταπράσινο
Μυλοπόταμο, με τα τρεχούμενα νερά και τους καταρράκτες της Φόνισσας
όπου μπορούμε να απολαύσουμε τον καφέ μας και το γλυκό μας. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη ακολουθία στο εκκλησάκι της Αγίας Πελαγίας, αναστάσιμο δείπνο σε ταβέρνα,
διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος
μέχρι να απολαύσουμε το σουβλιστό αρνά- Τιμή συμμετοχής:
κι και να χορέψουμε με την συνοδεία ζω- Επιβάρυνση μονόκλινου:
ντανής μουσικής. Το απόγευμα θα πάμε μια
βόλτα στον Ποταμό, το Χωριό της Κυράς Περιλαμβάνονται:
όπως το λέγανε κάποτε. Στην είσοδο του
χωριού θα δούμε ακόμη μία εντυπωσιακή • Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
γέφυρα από την εποχή της Αγγλοκρατίας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευ- • Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
ση.
4η μέρα: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για • Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα
το γραφικό λιμανάκι του Αβλέμονα, στάση
για καφέ και γλυκό. Σε αυτή την θαλάσσια • Εισιτήρια πλοίου
Νεάπολη – Κύθηρα – Νεάπολη
περιοχή βυθίστηκε ο «Μέντωρ», το πλοίο
που μετέφερε τα κλεμμένα μάρμαρα του • Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
Παρθενώνα από τον Λόρδο Έλγιν. Επιβίβαση στο F/B για Νεάπολη, όπου θα πα- • Αρχηγός του γραφείου
ραμείνουμε για γεύμα και μέσω Σπάρτης • Ασφάλεια ταξιδιού
– Τρίπολης άφιξη στην Αθήνα.

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 26-29/4/2019
τετραήμερη ΠΑΣΧΑ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
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1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 πμ. από Αθήνα με προορισμό την πόλη των Ιωαννίνων. Μικρές ενδιάμεσες
στάσεις θα γίνουν για καφέ, και γεύμα στην Αμφιλοχία. Λίγο πριν την είσοδο της πόλης των Ιωαννίνων,
στο Μπιζάνι θα επισκεφθούμε το Μουσείο Βρέλλη
με τα κέρινα ομοιώματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πρωινό και επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος. Αμέσως μετά περνώντας από το ιστορικό Καλπάκι, θα φθάσουμε στο Μπουραζάνι και την Ιερά
Μονή της Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, επίσκεψη και συνεχίζουμε για την κωμόπολη της Κόνιτσας
για το γεύμα μας. Επιστροφή στα Ιωάννινα. Το απόγευμα μετάβαση - γνωριμία με το νησάκι και το Σπίτι
Μουσείο του Αλή Πασά. Το βράδυ παρακολούθηση
της λειτουργίας της Ανάστασης. Αναστάσιμο δείπνο
σε ταβέρνα των Ιωαννίνων. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πασχαλινή ημέρα, για αυτό και εμείς θα επισκεφθούμε τα Ζαγοροχώρια που προσφέρουν ανάλογη ατμόσφαιρα. Μία πολύ όμορφη διαδρομή μας
οδηγεί στο Τσεπέλοβο. Η εκδρομή μας συνεχίζεται
για το γραφικό Μονοδένδρι. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της Αγί-

Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Αναστάσιμο Δείπνο
και Πασχαλινό γεύμα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου μας

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 26-29/4/2019
ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

τετραήμερη

1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 πμ. για Λαμία όπου στάση για καφέ και
στον Πλαταμώνα όπου θα παραμείνουμε για γεύμα. Συνεχίζουμε για
Θεσσαλονίκη, θα επισκεφθούμε το ναό του Αγίου Δημητρίου και θα
καταλήξουμε στην Νέα Καλλικράτεια για να τακτοποιηθούμε στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για τον Πολύγυρο, πρωτεύουσα της Χαλκιδικής, το δασώδη ορεινό όγκο του Χολομώντα,
την Αρναία, τα Στάγιρα, η οποία είναι η πατρίδα του Αριστοτέλη, τη
Στρατονίκη, την Ιερισσό και την Ουρανούπολη την αφετηρία για το
Άγιο Όρος. Εδώ θα παραμείνουμε έως το απόγευμα για περιπάτους,
γεύμα και ξεκούραση. Επίσης όσοι επιθυμούν μπορούν να πάρουν μέρος σε ένα προαιρετικό θαλάσσιο περίπατο με πλοιάριο, κατά μήκος
της δυτικής παραλίας του Αγίου Όρους για να δουν μερικά από τα ονομαστά μοναστήρια και να απολαύσουν την ωραία θέα. Κατόπιν θα συνεχίσουμε για την Γαλάτιστα και την ιστορική Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας, όπου επίσκεψη και σχετική παραμονή. Μετά
θα πάμε στον Πολύγυρο για τον απογευματινό μας καφέ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Το βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης και δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για τον όμορφο γύρο
της Χερσονήσου Σιθωνίας για
να δούμε τον Άγιο Μάμα, την
Γερακινή, την Μεταμόρφωση,
την Νικήτη, θα κάνουμε στάση
στον Νέο Μαρμαρά, και έπειτα
θα δούμε το Κουφό, την Συκέα,
την Σάρτη, την Βουρβουρού
και τον Όρμο Παναγιάς. Το
μεσημέρι θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας για το Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για τον θαυμάσιο γύρο
της Χερσονήσου Κασσάνδρας: Φυτό, Καλλιθέα, Κρυοπηγή, Πολύχρονο, Χανιώτης,
Πευκοχώρι, Παλιούρι, Αγία
Παρασκευή, Νέα Ποτίδαια
και τέλος άφιξη στο ξενοδοχείο
αργά το απόγευμα. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.

απρίλιος

ας Παρασκευής και να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η Χαράδρα του
Βίκου, ενώ σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού
θα απολαύσουμε ένα ξεχωριστό πασχαλινό
γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στα Ιωάννινα, ξεκούραση και γνωριμία με την πόλη
περπατώντας μέχρι την λίμνη Παμβώτιδα.
Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πρωινό και μία όμορφη διαδρομή
ξεκινάει, με την ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη Παμβώτιδα και
το οροπέδιο των Ιωαννίνων, που μας οδηγεί
στο Μέτσοβο. Επίσκεψη και συνεχίζουμε για
Αθήνα, με στάση καθ’ οδόν στην περιοχή της
Καλαμπάκας για γεύμα. Τον απογευματινό
μας καφέ θα τον πιούμε στη Λαμία.

πάσχα
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4η μέρα: Νωρίς το πρωί θα πάρουμε το
πρόγευμα και στη συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για τη Θεσσαλονίκη. Θα
κάνουμε το γύρο της πόλης για να δούμε τον Ναό του Αγίου Δημητρίου, την
εντυπωσιακή Αψίδα του Γαλέριου, τη
Ροτόντα, το χώρο της Διεθνούς Εκθέσεως, το Επταπύργιο και τον Λευκό
Πύργο. Σχετική παραμονή στην πλατεία Αριστοτέλους και επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για φαγητό και καφέ.

τριήμερη

Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ
• Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Ασφάλεια ταξιδίου

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 27-29/4/2019
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ –
ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

1η μέρα: Στις 8:00 π.μ. θα αναχωρήσουμε για Λαμία όπου στάση για καφέ. Από
Δομοκό – Καρδίτσα και με στάση στη διαδρομή θα φθάσουμε στη τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα που πήρε το όνομα του πολιτικού που κατασκεύασε το
φράγμα το 1920-1930. Στο Λαμπερό θα γευματίσουμε και στο Φράγμα Ταυρωπού θα κάνουμε μικρή στάση. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας γύρω από
τη λίμνη θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Πλακωτό, Νεοχώρι και στα
Καλύβια Πεζούλας θα σταματήσουμε για καφέ, απολαμβάνοντας τη θέα της
λίμνης. Κατόπιν θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας στη Καρδίτσα. Το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία της Ανάστασης και θα έχουμε το Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σήμερα την ημέρα μας θα την αφιερώσουμε στα Μετέωρα. Τα μοναδικά στον κόσμο Μετέωρα μοιάζουν με θεόρατα γλυπτά που δεσπόζουν πάνω
από την Καλαμπάκα. Θα επισκεφθούμε τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου, τη
μεγαλύτερη μονή του συγκροτήματος των Μετεώρων του 14ου αιώνα και
στη συνέχεια τη Μονή Αγ. Στεφάνου με το επιβλητικό καθολικό της, αγιορείτικου τύπου. Επιστροφή στην Καλαμπάκα όπου θα έχουμε το Πασχαλινό
μας γεύμα με ζωντανή μουσική και πολύ διασκέδαση. Επιστρέφοντας θα κάνουμε στάση για καφέ στα Τρίκαλα. Κατόπιν θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα Θέρετρα Πίνδου. Πρώτη στάση και περιήγηση θα έχουμε στη βυζαντινή εκκλησία του
12ου αιώνα Πόρτα Παναγιά με την εικόνα της Παναγίας να κρατάει το Χριστό δεξιά. Συνεχίζοντας θα περάσουμε από την Πύλη ή Πόρτα, από το Περτούλι, χωριό πνιγμένο στο πράσινο, θα κάνουμε στάση στο Νεραϊδοχώρι και
στην Ελάτη, το οποίο είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Πίνδου για να
γευματίσουμε. Κατόπιν από Καρδίτσα, Δομοκό, Λαμία και με στάση στην
διαδρομή θα επιστρέψουμε στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα
• Περιηγήσεις –
ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού

πολυήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ στην Ελλάδα
ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 15-17/6/2019
ΣΥΡΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ

1η μέρα: Αναχώρηση 6:30 πμ. για
Πειραιά όπου επιβίβαση στο πλοίο
και απόπλους για Σύρο. Άφιξη στο
νησί τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα κάνουμε το γύρο της πόλης για να γνωρίσουμε την Ερμούπολη, πρωτεύουσα του νησιού χτισμένη όπως η
Άνω Σύρος αμφιθεατρικά με νεοκλασικά κτίρια που ξεκινούν από
τους δύο λόφους. Εντυπωσιακή
πόλη με την πλακόστρωτη πλατεία
του Μιαούλη και το Δημαρχείο
της, τον ανδριάντα του Μιαούλη
και τους φοίνικες. Η ορθόδοξη εκκλησία της Ανάστασης με τον γαλάζιο τρούλο δεσπόζει ψηλά στο
λόφο, με εκπληκτική θέα στο πέλαγος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πρωινό και ξεκινάμε το
γύρο του νησιού. Στη διαδρομή μας
θα δούμε το γραφικό Μέγα Γιαλό,
την Ποσειδωνία (η χιλιοτραγουδισμένη Ντελαγκράτσια) με τις
όμορφες βίλες, το Φοίνικα, και το

Γαλησσά (τραγουδισμένο από τον Βαμβακάρη στη Φραγκοσυριανή). Το μεσημέρι
επιστροφή στην Ερμούπολη, ελεύθερος
χρόνος για γεύμα. Στη συνέχεια συγκέντρωση στο λιμάνι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πειραιά.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονοκλίνου:

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Εισιτήρια F/B
Πειραιάς– Σύρος –
Πειραιάς
• Περιηγήσεις –
ξεναγήσεις
βάσει
προγράμματος
• Αρχηγός του
γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 15-17/6/2019
ΠΥΛΟΣ–ΜΕΘΩΝΗ–ΚΟΡΩΝΗ–ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

1η μέρα: Αναχωρούμε στις 08:00 για την
ιστορική Πύλο, την ήσυχη κωμόπολη
στην ακτή του όρμου του Ναυαρίνου.
Σε αυτόν τον όρμο με το Βενετσιάνικο
όνομα και γύρω από το νησάκι Σφακτηρία, γεννήθηκε η νέα Ελλάδα, ελεύθερη πια, αφού οι σύμμαχοι διέλυσαν το
στόλο του Ιμπραήμ τον Οκτώβρη του
1827. Στη διάρκεια της διαδρομής μας θα
περάσουμε από την καρδιά της βιομηχανικής περιοχής της Πελοποννήσου,
τη Μεγαλόπολη, και θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα στάση για φαγητό στην
Καλαμάτα. Άφιξη το απόγευμα στην
Πύλο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το περίφημο κάστρο της Πύλου
και το μαρτυρικό νησάκι Σφακτηρία
(εάν ο καιρός το επιτρέπει). Συνεχίζουμε
για την Χώρα, όπου στο λόφο του Επάνω Εγκλιανού θα επισκεφθούμε τα
ανάκτορα του Νέστωρα, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στα σημαντικότερα μνημεία της Μυκηναϊκής περιόδου.
Κατόπιν θα μεταβούμε για να γευματίσουμε στη γραφική Μεθώνη που κο-

τριήμερη

αγίου πνευματος
ιούνιος

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

τριήμερη
Τιμή
συμμετοχής:
Επιβάρυνση
μονόκλινου:

σμείται από το Βενετσιάνικο κάστρο της.
Το απόγευμα επιστροφή στην Πύλο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Αφού πάρουμε πρωινό θα αναχωρήσουμε για το πανέμορφο τουριστικό θέρετρο της Φοινικούντας για να πιούμε τον
καφέ μας και αμέσως μετά θα μεταβούμε
στην γραφική Κορώνη όπου και θα γευματίσουμε. Εδώ θα μας γοητεύσει το επιβλητικό Βενετσιάνικο τριγωνικό φρούριο,
αλλά και το έντονο μεσαιωνικό στοιχείο της
πόλης. Επιστρέφουμε στην Αθήνα μέσω
Πεταλιδίου, Μεσσήνης με καθοδόν ενδιάμεση στάση.

Περιλαμβάνονται:

• Μεταφορά με
πολυτελές
πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις –
ξεναγήσεις
βάσει
προγράμματος
• Αρχηγός του
γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού
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πολυήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ στην Ελλάδα
τετραήμερη

15αύγουστος

Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του
γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδίου

Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις –
ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του
γραφείου μας
• Ασφάλεια ταξιδίου
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13-16/8/2019
ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ

1η μέρα: Αναχώρηση 07:30 από ΑΘΗΝΑ, για
Λαμία όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για
το γραφικό οικισμό του Παλαιού Παντελεήμονα, για γεύμα και μέσω Θεσσαλονίκης θα
καταλήξουμε στην πόλη των Σερρών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πρωινό και με κατεύθυνση το Νέο
Πετρίτσι, επισκεπτόμαστε το γνωστό για
την αντίστασή των Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες, Οχυρό του Ρούπελ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται για το συνοριακό σταθμό
του Προμαχώνα, με τελικό προορισμό τη
λουτρόπολη του Σαντάνσκι. Κτισμένη ανάμεσα σε δύο ποταμούς τον Μπάνσκα και
Μπρστίτζα και έχει πάρει το όνομά της από
τον Βούλγαρο επαναστάτη Γιαν Σαντάνσκι. Παρατηρήστε το δέντρο στην κεντρική
πλατεία 500 ετών δίπλα σε ένα αρχαίο μαρμάρινο σιντριβάνι και συνεχίστε με την πολύ
ενδιαφέρουσα αγορά της πόλης. Επιστροφή
στις Σέρρες, το βράδυ, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό μια ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές εναλλαγές τοπίων και σημαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στο
Ακριτοχώρι, κτισμένη με πέτρα και ασβέστη,
χωρίς τη χρήση σκυροδέματος και οπλισμού,

τετραήμερη

και με παλιές ράγες του ΟΣΕ να τη θωρακίζουν αντισεισμικά. Εγκαινιάσθηκε από τον Οικουμενικό Πατριάρχη
Βαρθολομαίο και αποτελεί ένα σύγχρονο αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα,
βασισμένο στα πρότυπα της βυζαντινής
αγιορείτικης ναοδομίας. Αμέσως μετά
θα επισκεφθούμε την κωμόπολη της
Κερκίνης αλλά και την ομώνυμη λίμνη,
θαύμα της ελληνικής φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα, θα γνωρίσουμε
έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο
τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα που
προστατεύεται και από τη Σύμβαση
Ραμσάρ. Γεύμα και βαρκάδα προαιρετικά . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας
στις Σέρρες, περίπατοι γνωριμίας στην
πόλη, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη
των Σερρών. Επόμενος και τελευταίος
σταθμός ο αρχαιολογικός χώρος και το
μουσείο της Βεργίνας. Η διαδρομή μας
συνεχίζεται για να φθάσουμε στην περιοχή του Λιτόχωρου, όπου θα έχουμε
γεύμα. Αργά το απόγευμα επιστροφή
στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση για
καφέ.

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 15-18/8/2019
ΠΕΡΔΙΚΑ – ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ –
ΠΑΡΓΑ – ΣΥΒΟΤΑ

1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό όπου στάση για καφέ και στη συνέχεια μέσω
γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου θα φτάσουμε στην Αμφιλοχία όπου θα έχουμε το γεύμα
μας. Μετάβαση στα Σύβοτα όπου και θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την ακριτική περιοχή των Φιλιατών,
εκεί θα επισκεφθούμε την Μονή Γηρομερίου του 14ου αιώνα με βυζαντινές τοιχογραφίες όπου θα παραμείνουμε για προσκύνημα. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο
παραθαλάσσιο χωριό Σαγιάδα, γνωστό για τις ψαροταβέρνες και το όμορφο ηλιοβασίλεμα, εκεί θα απολαύσουμε το γεύμα και το μπάνιο μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Νεκρομαντείο, όπου σύμφωνα
με τη μυθολογία η πεδιάδα του ποταμού Αχέροντα ήταν ο τόπος που κατοικούσαν
οι ψυχές των νεκρών. Κατόπιν θα πάμε στις πηγές Αχέροντα όπου θα έχουμε σχετική
παραμονή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη γραφική Πάργα με
νησιώτικο χρώμα και ξεχωριστές ομορφιές όπου θα γευματίσουμε
και θα κάνουμε μπάνιο. Επίσης θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό
Μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τον ιστορικό Ζάλογγο. Εκεί θα επισκεφθούμε το γυναικείο μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου και θα δούμε το βράχο από τον οποίο έπεσαν οι Σουλιώτισσες. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τα ερείπια της Αρχαίας Κασσώπης,
που χτίστηκε στα μέσα του 14ου αιώνα. Στη συνέχεια από Πρέβεζα
θα περάσουμε στο Άκτιο. Στη Βόνιτσα θα έχουμε το μεσημεριανό
μας φαγητό. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

πολυήμερες ΕΚΔΡΟΜΕΣ στην Ελλάδα
τριήμερη

1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Ισθμό όπου στάση για καφέ.
Συνεχίζουμε μέσω γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου και στο Μεσολόγγι θα σταματήσουμε για να δούμε τον Κήπο των Ηρώων, συνεχίζουμε προς Αιτωλικό, Βόνιτσα για να γευματίσουμε. Κατόπιν
θα φτάσουμε στην Άρτα, θα δούμε το ξακουστό γεφύρι πάνω
από τον Άραχθο, θα περιηγηθούμε στην πόλη και έπειτα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Αφού ξεκουραστούμε θα κάνουμε μια μικρή εκδρομή περνώντας μέσα από πορτοκαλεώνες
για να απολαύσουμε τη γραφική Κορωνησία, ένα όμορφο χωριουδάκι σε μια στενή λωρίδα γης μέσα στον Αμβρακικό Κόλπο
με αμμουδερή παραλία. Στάση για καφέ. Επιστροφή στην Άρτα.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό, τη μέρα μας θα την αφιερώσουμε στα
ονειρεμένα Τζουμερκιώτικα χωριά. Πρώτα θα επισκεφθούμε
το Φράγμα Πουρναρίου και στη συνέχεια διάφορα μικρά γραφικά χωριά όπως τη Γραμμένιτσα, τον Έλατο και τη Δαφνωτή. Θα σταματήσουμε στο ιστορικό Γεφύρι Πλάκας πάνω από
τον ποταμό Άραχθο, θα περάσουμε από τα Άγναντα και τα αμφιθεατρικά Πράμαντα ένα από τα χαρακτηριστικότερα Τζουμερκιώτικα χωριά, όπου παραμονή για γεύμα. Θα περάσουμε
από τους Μελισσουργούς, ενώ στη συνέχεια μας περιμένει το
ορεινό κεφαλοχώρι Βουλγαρέλι με πετρόχτιστα παραδοσιακά
σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την περίφημη βυζαντινή εκκλησία της Άρτας την Παναγία Παρηγορήτισσα του
13ου αιώνα. Στη συνέχεια αναχωρούμε από Λούρο, για να επισκεφθούμε την Αρχαία Νικόπολη με τον σπουδαίο αρχαιολογικό της χώρο. Από την Πρέβεζα, την παραθαλάσσια σήραγγα και
το Άκτιο, θα φτάσουμε στην Λευκάδα, όπου θα παραμείνουμε
για γεύμα. Κατόπιν από Βόνιτσα, Αμφιλοχία, Μεσολόγγι, θα
περάσουμε τη γέφυρα Ρίου – Αντίρριου με στάση στη διαδρομή μας, και αφού κάνουμε μια στάση στον Ισθμό, θα καταλήξουμε στην Αθήνα.

28η οκτωβρίου

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 26-28/10/2019
ΟΡΗ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ –
ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ

Τιμή συμμετοχής:

Επιβάρυνση μονόκλινου:

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• 2 διανυκτερεύσεις
σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο
με πρωινό μπουφέ
• Περιηγήσεις - ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του
γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδίου
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ χριστουγεννων
τετραήμερη

χριστούγεννα

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 24-27/12/2019
ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Μυστρά, με ενδιάμεση στάση για
καφέ. Θα επισκεφτούμε το κάστρο και τις εκκλησίες του και θα γνωρίσουμε το μεγαλείο του Βυζαντίου. Στη συνέχεια πάμε στη Σπάρτη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και βόλτες στην όμορφη πόλη. Δείπνο και
διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Μάνη, ξεκινώντας από
τα Σπήλαια Δυρού, σπάνιας ομορφιάς ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια
πάμε στο Γύθειο για γεύμα και μετά μέσω ωραίας διαδρομής στη Μονεμβασιά. Θα περπατήσουμε στα στενοσόκακα του κάστρου που θα
μας μεταφέρουν σε άλλες εποχές και θα γνωρίσουμε τις βυζαντινές εκκλησίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση μέσω της γραφικής Λαγκάδας του Ταϋγέτου για Καλαμάτα. Θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Παναγίας
Υπαπαντής και τη Μονή Καλογραιών, σχετική παραμονή και κατευθυνόμαστε προς Πύλο, την όμορφη κωμόπολη στην ακτή του όρμου του
Ναυαρίνου, όπου ουσιαστικά υπογράφηκε η ελευθερία της Ελλάδας
μετά την περίφημη Ναυμαχία του 1827. Μικρή στάση για καφέ στην
παραλία και τέλος μέσω Κυπαρισσίας καταλήγουμε στην ιστορική
Ολυμπία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πρωινό και επίσκεψη
Τιμή συμμετοχής:
στο χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Τόπος γαλήνιος η κοιλάδα του
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Αλφειού που γέννησε τους ΟλυΠεριλαμβάνονται:
μπιακούς Αγώνες, τη μεγαλύτερη προσπάθεια συναδέλφωσης
• Μεταφορά με
των Ελλήνων αρχικά και ολόκληπολυτελές πούλμαν
ρου του κόσμου στη συνέχεια.
• Ξενοδοχείο με
Φεύγουμε για Λαγκάδια και θα
πρωινό μπουφέ
ανηφορίσουμε στη συνέχεια στο
• Χριστουγεννιάτικο
Μαίναλο για να βρεθούμε στη
Ρεβεγιόν &
Βυτίνα. Στάση για φαγητό και
Χριστουγεννιάτικο γεύμα
τέλος επιστροφή στην Αθήνα με
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
ενδιάμεση στάση για καφέ.
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού

ΕΚΔΡΟΜΕΣ χριστουγεννων
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 24-27/12/2019
ΣΕΡΡΕΣ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ – ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ

τετραήμερη

2η μέρα: Προαιρετική παρακολούθηση της λειτουργίας, πρωινό και ακολούθως μια μικρή επίσκεψη στην κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ιεράς
Μονής Τιμίου Προδρόμου που ιδρύθηκε το 1275 και ιδρυτής φέρεται
ο επίσκοπος Ιωαννίκιος. Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας έπαθε πολλές καταστροφές από διάφορους επιδρομείς και ανακαινίστηκε πολλές φορές. Παραμονή για προσκύνημα. Επιστροφή στις Σέρρες όπου
θα έχουμε εορταστικό γεύμα, ξεκούραση και γνωριμία με την πόλη και
βόλτα στα αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μετά το πρωινό μια συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές
εναλλαγές τοπίων και σημαντικά αξιοθέατα. Με κατεύθυνση το Ν.
Πετρίτσι, συναντάμε και κάνουμε μικρή στάση στο Σιδηρόκαστρο,
η διαδρομή μας συνεχίζεται μέχρι το γνωστό, για την αντίσταση των
Ελλήνων στις γερμανικές μεραρχίες, Οχυρό του Ρούπελ. Στη συνέχεια επιστρέφουμε για να επισκεφθούμε την κωμόπολη της Κερκίνης
αλλά και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελληνικής φύσης με μοναδική
χλωρίδα και πανίδα, θα γνωρίσουμε έναν μοναδικό υγροβιότοπο στο
βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από
τη Σύμβαση Ράμσαρ. Παραμονή
για μεσημεριανό γεύμα. Το απόΤιμή συμμετοχής:
γευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Επιβάρυνση μονόκλινου:
Διανυκτέρευση.
Περιλαμβάνονται:
4η μέρα: Μετά το πρωινό αφήνου• Μεταφορά με
με την πόλη των Σερρών. Επόμεπολυτελές πούλμαν
νος και τελευταίος σταθμός η συ• Ξενοδοχείο
μπρωτεύουσα, η όμορφη Θεσσαμε πρωινό μπουφέ
λονίκη, για να επισκεφθούμε τον
• Χριστουγεννιάτικο
πολιούχο της πόλης Άγιο ΔημήΡεβεγιόν
τριο, αλλά και να περπατήσουμε
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
στο πάρκο του Λευκού Πύργου.
βάσει προγράμματος
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδι• Αρχηγός του γραφείου
άμεσες στάσεις για φαγητό και
• Ασφάλεια ταξιδιού
καφέ.

χριστούγεννα

1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 π.μ. για Λαμία όπου στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για Τέμπη, και στον Πλαταμώνα θα έχουμε το μεσημεριανό
μας φαγητό. Στη συνέχεια μέσω Θεσσαλονίκης θα καταλήξουμε στην
πόλη των Σερρών. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, και στη συνέχεια θα
γιορτάσουμε το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ χριστουγεννων

χριστούγεννα

τετραήμερη
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ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 24-27/12/2019
ΓΥΡΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
1η μέρα: Αναχώρηση 8:00 π.μ.
από Αθήνα με προορισμό την
πόλη των Ιωαννίνων. Μικρές
ενδιάμεσες στάσεις θα γίνουν
για καφέ, και γεύμα στην Αμφιλοχία. Λίγο πριν την είσοδο της
πόλης των Ιωαννίνων, στο Μπιζάνι θα επισκεφθούμε το Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ συμμετοχή στο Χριστουγεννιάτικο
Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Πρωινό και επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος. Αμέσως μετά περνώντας από το ιστορικό Καλπάκι, θα φθάσουμε στο Μπουραζάνι και την
Ιερά Μονή της Παναγίας Μολυβδοσκέπαστης, επίσκεψη και συνεχίζουμε
για την κωμόπολη της Κόνιτσας για το γεύμα μας. Επιστροφή στα Ιωάννινα.
Το απόγευμα μετάβαση - γνωριμία με το νησάκι και το Σπίτι Μουσείο του
Αλή Πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό εμείς θα επισκεφθούμε τα Ζαγοροχώρια που προσφέρουν ανάλογη ατμόσφαιρα. Μία πολύ όμορφη διαδρομή μας οδηγεί στο
Τσεπέλοβο. Η εκδρομή μας συνεχίζεται για το γραφικό Μονοδένδρι. Εδώ θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η Χαράδρα
του Βίκου, ενώ σε γραφικό ταβερνάκι του χωριού θα απολαύσουμε ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στα Ιωάννινα, ξεκούραση και γνωριμία
με την πόλη περπατώντας μέχρι την λίμνη Παμβώτιδα. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Πρωινό και μία όμορφη διαδρομή ξεκινάει, με την ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη Παμβώτιδα και το οροπέδιο των Ιωαννίνων, που μας οδηγεί στο Μέτσοβο. Επίσκεψη και συνεχίζουμε για Αθήνα, με
στάση καθ’ οδόν στην περιοχή της Καλαμπάκας για γεύμα. Τον απογευματινό μας καφέ θα τον πιούμε στη Λαμία.
Τιμή συμμετοχής:

Επιβάρυνση μονόκλινου:

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με
πρωινό μπουφέ
• Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν
& Χριστουγεννιάτικο γεύμα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού

ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 28/2-5/3/2019
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ –
ΒΕΡΟΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ – ΣΙΡΜΙΟΝΕ

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση στις 18.00 μ.μ. και αναχώρηση για Πάτρα, όπου μετά τους
σχετικούς τελωνειακούς ελέγχους επιβιβαζόμαστε στο πλοίο.
2η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
Ολοήμερο ταξίδι στην Αδριατική. Απολαύστε τους χώρους του πλοίου ή ξεκουραστείτε.
3η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Βενετίας το πρωί και βγαίνουμε όλοι στα καταστρώματα του πλοίου, για να απολαύσουμε το μαγευτικό θέαμα της εισόδου μας στο
λιμάνι της Βενετίας, περνώντας μπροστά από το ναό του Άγιου Γεωργίου,
το Παλάτσο των Δόγηδων και την Πλατεία του Αγίου Μάρκου. Αποβίβαση και απολαμβάνουμε ότι είδαμε από το πλοίο και όχι μόνο περπατώντας
δίπλα στα κανάλια της μοναδικής πόλης. Οι Καρναβαλιστές με στολές μοναδικές άλλης εποχής περπατούν δίπλα μας ως την ώρα της παρέλασης. Ζούμε
μια καταπληκτική εμπειρία και αργά το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο
για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ
Πρόγευμα και φεύγουμε για την υπέροχη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου
και της Ιουλιέτας. Η πιάτσα Μπρα, η Αρένα, το σπίτι της Ιουλιέτας, οι όμορφες πλατείες, είναι τα ενδιαφέροντα που θα γνωρίσουμε στη Βερόνα. Επόμενη στάση μας το Σιρμιόνε, μια μεσαιωνική πόλη πάνω στη λίμνη Γκάρντα, όπου είχε βίλα και η δική μας Μαρία Κάλλας. Σχετική παραμονή για να
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια της και επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Μετά το δείπνο πρόταση για μεταφορά στη Βενετία να ζήσουμε

απόκριες

εξαήμερη
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απόκριες

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
εξαήμερη

τους νυχτερινούς ρυθμούς της πόλης. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ – ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό και αναχωρούμε για το κρατίδιο του Σαν Μαρίνο. Σχετική
παραμονή για αγορές από τα πολλά και ενδιαφέροντα καταστήματα
και στη συνέχεια φεύγουμε για Ανκόνα, όπου θα πάρουμε το πλοίο
της επιστροφής μας. Απόπλους και ραντεβού στη Ντίσκο για αποχαιρετιστήριο γλέντι. Διανυκτέρευση εν πλω.
6η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη το βράδυ στην Ελλάδα και άμεση αναχώρηση για Αθήνα.

Τιμή συμμετοχής: 350 € σε δίκλινο δωμάτιο κατά άτομο

Τιμή συμμετοχής: 450 € σε μονόκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται:
Δεν περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με σύγχρονο υπερυψωμένο πούλμαν.
• Είσοδοι μουσείων
• Εισιτήρια πλοίου σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες
και ιστορικών χώρων
για Πάτρα – Βενετία και Ανκόνα – Πάτρα
• Ό,τι προαιρετικό
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
ή προτεινόμενο
σε δίκλινα δωμάτια
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Δύο δείπνα στο ξενοδοχείο
• Περιηγήσεις – εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδός - αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδιού
• Λιμενικά τέλη

εξαήμερη

7 – 12 Μαρτίου 2019
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

1η ΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ – ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ
Συγκέντρωση 06.00 το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για
ΠΑΡΑΤΣΙΝ. Στάση για καφέ στη περιοχή της Λαμίας και συνεχίζουμε το
ταξίδι μας μέσω Λάρισας, Κατερίνης (γεύμα προαιρετικά) για το σταθμό
των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και αναχώρηση για την Σερβία
και την πόλη Γιαγκοντίνα όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο, Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Η διαδρομή μας από την
πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι και προσπερνώντας το Νόβισαντ
μας οδηγεί στα σύνορα Ουγγαρίας και την πόλη του Σέγκετ. Το απόγευμα το «Μαργαριτάρι του Δούναβη», η πανέμορφη Βουδαπέστη μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να την γνωρίσουμε. Άφιξη στο ξενοδοχείο,
τακτοποίηση. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας για μια πρώτη γνωριμία με την Μαγυάρικη πρωτεύουσα, που την χωρίζει ο Δούναβης και
την ενώνουν οι πανέμορφες γέφυρές του. Δείπνο στο ξενοδοχείο. Μετά το
δείπνο σας προτείνουμε μια μαγευτική κρουαζιέρα στο Φωταγωγημένο
Δούναβη συνοδεία του ξεναγού μας. Μέσα από το πλοιάριο θα θαυμάσετε
τα μεγαλοπρεπή κτήρια και τα εντυπωσιακά αξιοθέατα της πανέμορφης
Βουδαπέστης. Διανυκτέρευση.
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3η ΜΕΡΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ (ξενάγηση)
Πρωινό, επιβίβαση στο πούλμαν και ξεκινάμε για την ξενάγηση της βασίλισσας της τσιγγάνικης μουσικής. Η Βούδα πάνω σε χαμηλούς λόφους, η
Πέστη απέναντί της σε μεγάλη πεδιάδα. Στη μέση ο γαλάζιος Θεός ο Δούναβης. Θα αρχίσουμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε
την Πλατεία Ηρώων, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και την Όπε-

ρα. Ύστερα διασχίζοντας τον Δούναβη θα βρεθούμε στην Βούδα
για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, την θαυμαστή εκκλησία
του Ματία και θα απολαύσουμε την εξαιρετική θέα που προσφέρει
η πόλη από τον λόφο του Γκέλερτ. Το απόγευμα ελεύθερο να χαρείτε το «Παρίσι της Ανατολής». Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο
σας επισκεπτόμενοι τα πραγματικά αξιόλογα μουσεία της πόλης.
Επισκεφθείτε τις θέρμες της πόλης, τo Κοινοβούλιο, την Εθνική
Πινακοθήκη κ.α. Για την διασκέδασή σας προτείνουμε τον Ζωολογικό κήπο. Για τις αγορές σας επισκεφθείτε τη λεωφόρο Ρακότσι και τον πεζόδρομο Βάτσι ή απολαύστε τον καφέ και το γλυκό
σας στο CAFÉ NEW YORK το πολυτελέστερο καφέ της Ευρώπης.
Δείπνο στο ξενοδοχείο . Για το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά
ξεφάντωμα σε παραδοσιακή ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας,
την Βιέννη με την μαγευτική αυστριακή ύπαιθρο να συντροφεύει
την διαδρομή μας. Άφιξη στην πόλη του Μότσαρτ και του Στράους, θα μεταβούμε στο παλάτι του Σέμπρουν με τα 1400 δωμάτια
και τους εξαίρετους κήπους του, την Όπερα, το μουσείο Φυσικής
Ιστορίας, το συγκρότημα των Ανακτόρων Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το θαυμάσιο Νεογοτθικό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου, το Μουσείο Καλών Τεχνών και όλα τα
άλλα πανέμορφα κτίρια που στολίζουν την Αυστριακή πρωτεύουσα. Ελεύθερος χρόνος στον διάσημο πεζόδρομο Κερτνερ στράσσε
όπου μπορείτε να ψωνίσετε και τις περίφημες Βιεννέζικες σοκολάτες. Επιστροφή αργά στο ξενοδοχείο μας στην Βουδαπέστη.
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ
Πρόγευμα, επιβίβαση στο πούλμαν και θα αναχωρήσουμε για Βελιγράδι, περιήγηση / επισκέψεις· Κάστρο Καλέ Μεγκντάν / Φυλακή του Ρήγα Φεραίου, στον μεγαλύτερο Ορθόδοξο Ναό του Αγ.
Σάββα, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. Τέλος αναχώρηση για
το ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Πολύ πρωί αφήνουμε την Σερβία και ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής μας για τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των διαβατηρίων και συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ και τέλος της εκδρομής.

απόκριες

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο: 310 €
Περιλαμβάνονται:
Διαφορά μονοκλίνου: 110 €
• Μεταφορές, ξεναγήσεις,
περιηγήσεις με
Δεν περιλαμβάνονται:
κλιματιζόμενο πούλμαν
• Είσοδοι σε μουσεία,
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*,
αρχαιολογικούς
με πρωινό
χώρους, νυκτερινά
• Ημιδιατροφή (5 πρωινά και
κέντρα, θεάματα,
5 δείπνα στα ξενοδοχεία )
ποτά, κρουαζιέρες,
• Περιηγήσεις όπως
φιλοδωρήματα,
αναφέρονται στο πρόγραμμα
αχθοφορικά κλπ.
• Αρχηγός / συνοδός
και ότι δεν αναγράφεται
του γραφείου μας
ρητά στα
• Ασφάλεια ταξιδιού
περιλαμβανόμενα
• Φ.Π.Α.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
τετραήμερη

22-25/3/2019 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ –
ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ – ΜΑΥΡΟΒΟ –
ΦΑΡΑΓΓΙ ΡΑΝΤΙΤΣΑ – ΜΠΙΤΟΛΑ

1η μέρα: Αναχώρηση 7:00 π.μ. από Αθήνα με ενδιάμεσες
στάσεις για καφέ και γεύμα και μέσω Εγνατίας Οδού,
Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας φθάνουμε στο συνοριακό σταθμό της Νίκης. Ελεύθερος χρόνος στο Ελληνικό Duty Free και αφού περάσουμε και τον τελωνειακό σταθμό των Σκοπίων πάμε για Οχρίδα. Άφιξη
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

25η μαρτίου

2η μέρα: Μετά το πρωινό θα κάνουμε μια μοναδική διαδρομή μέσα από το Φαράγγι της Ραντίτσα. Θα περάσουμε δίπλα από ποτάμια, λιμνούλες, ανάμεσα σε δάση
με αιωνόβια δέντρα. Επίσκεψη στο μοναστήρι του Γιόβαν Μπιγκόρτσι, σκαρφαλωμένο στο βουνό. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Μαύροβο, όπου θα γευματίσουμε με
έξοδα ατομικά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο
και ξεκούραση. Δείπνο, διανυκτέρευση.
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3η μέρα: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το μοναδικό
μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Παραλίμνια διαδρομή.
Από εδώ ξεκίνησαν οι Κύριλλος και Μεθόδιος, Έλληνες μοναχοί που δίδαξαν στους Σλάβους το Κυριλλικό αλφάβητο και την Βίβλο. Στη συνέχεια πάμε στην
παλιά πόλη της Οχρίδας. Θα δούμε τα Καλντερίμια, τα
Ελληνικά αρχοντικά, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Νικολάου και στην κορυφή της
πόλης την εκκλησία του Αγίου Κνήμη και της Παναγίας Περόβλεπτου με κορωνίδα τα τείχη του κάστρου
του Τσάρου των Βουλγάρων Σαμουήλ, επί Βασιλείου
Βουλγαροκτόνου. Περιδιάβαση στον ελεύθερο χρόνο
στην παλιά αγορά, τον πεζόδρομο και τα μικρά μαγαζάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στην
πόλη BITOLA όπου θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου και το παζάρι. Σύνορα, όπου τελωνειακός έλεγχος. Επιστροφή στην
Αθήνα αργά το απόγευμα με ανάλογες στάσεις κατά τη
διαδρομή για φαγητό και καφέ.
Τιμή συμμετοχής ανά άτομο: 185 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 60 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο
δωμάτιο σε ξενοδοχείο 4*
• Ημιδιατροφή (3 πρωινά σε
μπουφέ + 3 δείπνα με
ζωντανή μουσική)

• Περιηγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός του γραφείου
• Ασφάλεια ταξιδίου
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
23-29 Mαρτίου 2019
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

επταήμερη

ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
στην ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
1η μέρα: Συγκέντρωση ώρα 7:30 π.μ. και αναχώρηση για Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις κατά την διαδρομή. Άφιξη στην
Κομοτηνή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

υπάρχει δυνατότητα
και αεροπορικης μετάβασης

Τιμή συμμετοχής: 370 €

Επιβάρυνση μονόκλινου: 140 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 		
4* στην Κωνσταντινούπολη και
• 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό στην Ελλάδα 		
(Κομοτηνή και Ξάνθη)
• 4 γεύματα ή δείπνα στην
Κωνσταντινούπολη
• Κρουαζιέρα στα Πριγκιποννήσια
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Ποτά και αναψυκτικά κατά
τη διάρκεια των γευμάτων
• Φόρος διαμονής πληρωτέος
επιτόπου στα ξενοδοχεία
στην Ελλάδα (1,5€ ανά
δωμάτιο ανά διανυκτέρευση)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για καλύτερη
εκτέλεση του προγράμματος

25η μαρτίου

2η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων.
Διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, στάση στη Ραιδεστό, το σημερινό Τερκιντάγ.
Άφιξη στην Πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την Ευρωπαϊκή και την Ασιατική πλευρά της Βασιλεύουσας. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την κλασική ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε
το Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο Χάλκινος
Τρίποδας των Δελφών, τη θρυλική Αγία Σοφία, το Μπλέ Τζαμί [Σουλτάν Αχμέτ], το
Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Καπαλί Τσαρσί, μία από τις μεγαλύτερες σκεπαστές αγορές του κόσμου
με τα 3.600 καταστήματα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα, όπως κοσμήματα, αντίκες, δέρμα, υφάσματα, χαλιά, τουριστικά αναμνηστικά, κεραμικά, προϊόντα ξύλου κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή Βλαχέρνας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα Ανάκτορα του Ντολμά
Μπαχτσέ και ένα από τα ωραιότερα Βυζαντινά μνημεία που έμειναν σχεδόν άθικτα
από το χρόνο, τη Μονή της Χώρας (Καριγιέ Τζαμί). Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μετά το πρωινό, μετάβαση με καραβάκι στα Πριγκηπονήσια, τα 4 νησιά διαμάντια, Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος. Στην Πρίγκηπο θα κάνουμε την περιήγηση του νησιού και θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Στη συνέχεια επίσκεψη στη
Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή
στην Κωνσταντινούπολη. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μπαλουκλί, όπου βρίσκονται οι τάφοι των
Πατριαρχών. Εν συνεχεία αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και
καφέ.
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απρίλιος

πάσχα

υπάρχει δυνατότητα
και αεροπορικης μετάβασης
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ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 25/4 - 01/05/2019
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

1η μέρα: Συγκέντρωση ώρα 7:30 π.μ. και αναχώρηση για Κομοτηνή με ενδιάμεσες
στάσεις κατά την διαδρομή. Άφιξη στην Κομοτηνή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων. Διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, στάση στη Ραιδεστό, το σημερινό
Τερκιντάγ. Άφιξη στην Πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου στο Πατριαρχείο. Δείπνο,
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την κλασική ξενάγηση της πόλης. Θα
δούμε το Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και
ο Χάλκινος Τρίποδας των Δελφών, τη θρυλική Αγία Σοφία, το Μπλέ Τζαμί
[Σουλτάν Αχμέτ], το Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί. Στην συνέχεια ελεύθερος χρόνος στην κλειστή αγορά (καπαλί τσαρσί). Επιστροφή στο ξενοδοχείο
και ξεκούραση. Ανάσταση στη γραφική εκκλησία της Αγίας Τριάδας στο Πέραν. Εορταστικό δείπνο με μαγειρίτσα μετά την εκκλησία. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και
θα παρακολουθήσουμε μέρος της λειτουργίας, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη. Συνεχίζουμε την ξενάγηση μας σε ένα από τα ωραιότερα
Βυζαντινά μνημεία που έμειναν σχεδόν άθικτα από το χρόνο, τη Μονή της
Χώρας [Καχριέ Τζαμί], την Παναγία Βλαχερνών και το περίφημο ανάκτορο
του Ντολμά Μπαχτσέ. Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα
προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.

5η μέρα: Μετά το πρωινό, μετάβαση με καραβάκι στα Πριγκηπονήσια, τα 4 νησιά διαμάντια, Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος. Στην Πρίγκηπο θα κάνουμε την περιήγηση του νησιού και θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Στη
συνέχεια επίσκεψη στη Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή. Επιστροφή
στην Κωνσταντινούπολη. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Δείπνο στην περιοχή
Κουμ Καπί με ζωντανή μουσική και χανουμάκια, διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μετά το πρωινό επίσκεψη στην Παναγία την Μπαλουκλιώτισα
όπου βρίσκονται οι τάφοι των Πατριαρχών. Εν συνεχεία αναχώρηση από την
Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Τιμή συμμετοχής:
Επιβάρυνση μονοκλίνου:
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με
πολυτελές πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο 		
δωμάτιο με πρωινό σε
ξενοδοχείο 4* στην
Κωνσταντινούπολη και 2
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό στην
Ελλάδα
• 4 γεύματα ή δείπνα στην
Κωνσταντινούπολη
(συμπεριλαμβανομένου του

δείπνου στο Κουμ Καπί)
• Κρουαζιέρα στα Πριγκηπονήσια
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
9ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
εννιαήμερη
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ

καλοκαίρι

1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – JACODINA ή KRUSEVAC
αναχωρήσεις ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για JAGODINA. Στάσεις καΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι
θοδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ, τακτοποίηση
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΜΑΣ πληροφορίες
στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: JACODINA ή KRUSEVAC – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Το απόγευμα
άφιξη στην πανέμορφη πόλη της Βουδαπέστης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αμέσως μετά θα αρχίσουμε την ξενάγηση από την μνημειώδη
πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας όπου θα γνωρίσουμε
την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό
του ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, την λεωφόρο της Δημοκρατίας με την ΟΠΕΡΑ και τα
καλοδιατηρημένα κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο και τις γέφυρες
που ενώνουν την Βούδα με την Πέστη. Αμέσως μετά θα περάσουμε στη Βούδα όπου θα θαυμάσουμε το Κάστρο, το άγαλμα της Ελευθερίας, την Εθνική
Πινακοθήκη, τον πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό ναό του ΑΓ. ΜΑΤΤΙΑ
(όπου εστέφοντο οι Ούγγροι βασιλιάδες). Στη συνέχεια μετάβαση στον λόφο
ΓΚΕΛΛΕΡΤ, από όπου θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της ΒΟΥΔΑΣ και
της ΠΕΣΤΗΣ με τον Δούναβη. Γεύμα. Απόγευμα ελεύθερο για να ψωνίσετε
ενδιαφέροντα είδη σε προσιτές τιμές ή να επισκεφτείτε τον ζωολογικό κήπο.
Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά
και φαγητό. Διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ - ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την “πόλη των εκατό πύργων”, την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός το εργαστήρι επεξεργασίας χρυσού, το μεγαλύτερο στην
Ευρώπη, CAPRICE. Εδώ μπορείτε να αγοράσετε χρυσό σε πολύ οικονομικές
τιμές. Συνεχίζουμε για τον Αγ. Ανδρέα με την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα, τη
μικρή ορθόδοξη εκκλησία του 18ου αιώνα, και τα μεσαιωνικά στενά πλακόστρωτα δρομάκια. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, την πρώτη πρωτεύουσα
του κράτους, που η αρχιτεκτονική των μνημείων του διατηρεί ολοζώντανη
την παράδοση. Θα δούμε τη Βασιλική του Αγ. Στεφάνου με τους βασιλικούς
τάφους. Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεργκραντ, παλιά έδρα των Ούγγρων
βασιλιάδων. Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, δ/ση
5η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο
της Ευρώπης, στην Μικρή πόλη (Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη. Θα
περπατήσουμε από την γοτθική γέφυρα του Καρόλου Δ’ (14ου αιώνα ) κοσμημένη με 37 αγάλματα Αγίων και δύο γοτθικούς πύργους, ως την πλατεία
της Παλιάς πόλης με το Δημαρχείο, το φημισμένο Αστρονομικό ρολόι και
τα αψιδωτά παλάτια της. Θα επισκεφτούμε την Καστρούπολη Χραντσάνη την Ακρόπολη της Πράγας, μια πόλη μέσα στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα
δούμε το Μοναστήρι Στράχοφ, το Λορέττο, τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό
του Αγ. Βίττου, τον πύργο της Πυρίτιδας, το Γκέτο, τις μινιατούρες των αλχημιστών, την παλιά έδρα-κατοικία των βασιλέων της Βοημίας και τέλος τον
πύργο του Ιππότη Ντάλιμπορ, απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της
παραμυθένιας αυτής πόλης. Το μεσημέρι επιβίβαση στο καραβάκι για μια
όμορφη κρουαζιέρα στον Μολδάβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Σας
προτείνουμε να παρακολουθήσετε παράσταση του πασίγνωστου ΜΑΥΡΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ.
6η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ – ΠΡΑΓΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Κάρλοβυ Βάρυ, στην Δυτική Βοημία. Μετά
από μια πανέμορφη διαδρομή φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρόπολη και
ταυτόχρονα τόπο συνάντησης ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και
της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα, καταλαβαίνουμε γιατί οι Τσάροι Πέτρος ο Μέγας και Νικόλαος Β΄, ο
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Γκαίτε, ο Λιστ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Σοπέν, περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Δείπνο, διαν/ση.
7η ΜΕΡΑ: ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για Βιέννη. Άφιξη και ξεκινάμε την
ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και του
αναχωρήσεις ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
βαλς. Θα δούμε τη Ρινγκστράσσε με το εξαίρετο πάρκο,
ΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι
την Όπερα, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο,
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ πληροφορίες
το Δημαρχείο και το Θέατρο. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το αριστούργημα του Σένμπρουν με τα 1400 δωμάτια... Απογευματινός περίπατος
στην Κέρτρστράσσε, όπου θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό
Ναό του Αγ. Στεφάνου. Επισκεφθείτε τα καταστήματα της Μαρίας Χίλφεστρασσε ή απολαύσετε βιεννέζικο καφέ στο ξακουστό ζαχαροπλαστείο της
ΦΡΑΟΥ ΖΑΧΕΡ. Το βράδυ προαιρετικά δείπνο σε τοπική ταβέρνα στο ΓΚΡΙΝΤΣΙΧ.
8η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - JACODINA ή KRUSEVAC
Πρωινό και αναχώρηση για JACODINA. Πρώτη στάση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. Σύντομη περιήγηση. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό
και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το φρούριο Kalemegdan το οποίο
έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό μουσείο, τον ζωολογικό κήπο αλλά και
ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά
στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας, μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος, που μοιάζει µε τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης,
ο πύργος Νεµπόισα, ο οποίος χτίστηκε το 1460 και το όνομα του σημαίνει
«ατρόμητος», διότι κατείχε καίρια θέση εκτός του βασικού οχυρωματικού
συστήματος της πόλης του Βελιγραδίου. Μετά την κατάκτηση της περιοχής
από τους Οθωμανούς, ο πύργος χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή. Κι εκεί βρήκε
τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση
του απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας µμεταξύ της Ελλάδας και της Σερβίας και
δρομολογήθηκε το 2007. Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην περιοχή,
δείπνο, διανυκτέρευση.
9η ΜΕΡΑ: JACODINA ή KRUSEVAC - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη με τις βαλίτσες γεμάτες με τις καλύτερες αναμνήσεις από το ταξίδι.
Τιμή συμμετοχής:

Διαφορά μονοκλίνου:
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Περιλαμβάνονται
• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν
όπως αναφέρονται
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4* με πρωινό
• 8 δείπνα ή γεύματα στο ξενοδοχείο ή σε τοπικά εστιατόρια
• Έλληνες τοπικοί ξεναγοί (Βουδαπέστη, Πράγα, Βιέννη)
• Δώρο κρουαζιέρα με ποταμόπλοιο στο Μολδάβα
• Αρχηγός / Συνοδός
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής ευθύνης TOUR OPERATOR
Δεν περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά,
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.
• Δημοτικοί φόροι & ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας. Το πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
ΠΟΛΩΝΙΑ – ΜΟΡΑΒΙΑ εννιαήμερη
ΣΛΟΒΑΚΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ

καλοκαίρι

1η ΗΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ – NIΣ: Αναχώρηση στις 06:30 π.μ. από Αθήαναχωρήσεις ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
να, ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή της Λαμίας, ακολούΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι
θως μέσω Τεμπών - Κατερίνης (γεύμα προαιρετικά), για το
ΖΗΤΗΣΤΕ
ΜΑΣ πληροφορίες
συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος διαβατηρίων και
συνεχίζουμε το ταξίδι μας για τη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή της Νις, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ ΝΙΣ – ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα σύνορα της Ουγγαρίας μέσω Βελιγραδίου – Νόβισαντ. Άφιξη αργά το
απόγευμα στη Βουδαπέστη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο, ή εναλλακτικά σας προτείνουμε μοναδική κρουαζιέρα στον Δούναβη, να δούμε από το ποτάμι τα σημαντικότερα κτίρια της πόλης, όπως τον Πύργο
των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματτία, τον λόφο του Γκέλλερτ και
το ολόδροσο νησάκι της Μαργαρίτας και βέβαια να περάσουμε κάτω από τις περίφημες γέφυρες του Δούναβη. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ – BANSKA BYSTRICA – ΚΡΑΚΟΒΙΑ: Μετά το πρωινό
αφήνουμε την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας
για Πολωνία, διασχίζοντας την ΝΑ Σλοβακία. Στάση στην Banska Bystrica, μια
πανέμορφη μεσαιωνική πόλη της Σλοβακίας, με την πλατεία Σλοβακικής Εθνικής Εξέγερσης, τον Πύργο ρολογιού που γέρνει, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Φραγκίσκου και τα μπαρόκ και αναγεννησιακά κτίρια που θα τα γνωρίσουμε
κατά την παραμονή μας στην πόλη. Σχετική παραμονή και τέλος άφιξη αργά το
απόγευμα στην μεγαλόπρεπη Κρακοβία, που για πολλούς αιώνες ήταν η πρωτεύουσα της χώρας και ανταγωνίστρια της Βαρσοβίας. Δείπνο και διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΛΑΤΩΡΥΧΕΙΑ – WIELICZA: Πρωινό και αμέσως μετά
ξενάγηση και γνωριμία με την πόλη. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά κτίρια που
κτίστηκαν όλα βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου πριν τις καταστροφές του Β΄
παγκοσμίου πολέμου και αποτελούν ένα ολοκληρωμένο οικιστικό σύνολο με αρχοντικό και αυστηρό ύφος. Η κεντρική πλατεία, η μεγαλύτερη της Πολωνίας και
ίσως της κεντρικής Ευρώπης, φτιαγμένη το 1257, έμεινε άθικτη ως τις μέρες μας.
Θα περάσουμε μπροστά από το επιβλητικό Δημαρχείο, θα δούμε την εκκλησία
της Παναγίας και θα καταλήξουμε στις οχυρώσεις Μπάρμπικαν. Από εκεί και
ακολουθώντας τη βασιλική οδό θα ανηφορήσουμε για τη Βαβέλ – κατοικία και
φρούριο των Πολωνών βασιλέων – όπου και ο Καθεδρικός Ναός, το ανάκτορο
και φυσικά το φρούριο που δεσπόζει στην πόλη. Αμέσως μετά προτείνουμε να
επισκεφθούμε τα παλιά Αλατωρυχεία WIELICZA, για να θαυμάσουμε ένα μοναδικό μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, που εκτείνεται 304 μέτρα υπογείως, σε
εννέα επίπεδα, με δαιδαλώδεις στοές, αίθουσες, σήραγγες και λίμνες. Τρία επίπεδα είναι σήμερα επισκέψιμα και θα τα γνωρίσουμε. Επιστροφή στην Κρακοβία.
Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος για προσωπικές επιλογές. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ: ΚΡΑΚΟΒΙΑ – ΑΟΥΣΒΙΤΣ –ΒΑΡΣΟΒΙΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε
για το Άουσβιτς, το Χιτλερικό στρατόπεδο, που βρήκαν χιλιάδες άνθρωποι φρικτό θάνατο και μένει σχεδόν ανέπαφο από τότε. Μετά την επίσκεψή μας φεύγουμε για Βαρσοβία. Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο
και διανυκτέρευση
6η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ Πρόγευμα και η σημερινή ξενάγηση θα αρχίσει από την παλιά πόλη Βιλανώφ που είναι διατηρητέα και υπό την προστασία της UNESCO σαν
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Περπατώντας στα στενά γραφικά δρομάκια
και διασχίζοντας τις ιστορικές πλατείες του Κάστρου και της Αγοράς θα δούμε το
Παλάτι – Κάστρο, το μνημείο του βασιλιά Σιγισμούδου του Γ΄, τις ωραίες εκκλησίες, ανακαινισμένα όμορφα μεσαιωνικά πολύχρωμα οικοδομήματα και τα παλιά
τείχη της πόλης. Στη συνέχεια το σπίτι της Μαντάμ Κιουρί, το μνημείο της Αντίστασης, το μνημείο του Κοπέρνικου, την εκκλησία του Αγίου Σταυρού, όπου
φυλάσσεται η καρδιά του Σοπέν. Θα διασχίσουμε την μεγάλη και αριστοκρατική
Βασιλική λεωφόρο που θα μας φέρει στο πάρκο Λαζιένκι. Εκεί θα δούμε το μνημείο του Σοπέν και το παλάτι στο νερό. Για την συνέχεια ελεύθερος χρόνος για
προσωπικές επιλογές. Δείπνο, διανυκτέρευση.
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7η ΗΜΕΡΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ: Πρωινό και άμεση
αναχώρηση για Μπρατισλάβα, όπου φτάνουμε το απόγευμα
αργά, θα περιηγηθούμε στην όμορφη πρωτεύουσα της Σλοβακίας που είναι κτισμένη πάνω στις όχθες του Δούναβη. Ο
Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου, η κεντρική πλατεία,
αναχωρήσεις ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
οι όμορφοι πεζόδρομοι, η Όπερα, ο Δούναβης κλπ. θα συγκεΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι
ντρώσουν το ενδιαφέρον μας. τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ πληροφορίες
8η ΗΜΕΡΑ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΝΙΣ: Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την Σερβία στην περιοχή του Νις, μέσω ωραίας διαδρομής, άφιξη το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διαν/ση.
9η μέρα: ΝΙΣ – ΑΘΗΝΑ: Μετά το πρωινό αναχωρούμε για Αθήνα, έλεγχοι συνοριακοί
στάσεις για καφέ και φαγητό και τέλος άφιξη αργά το απόγευμα γεμάτοι όμορφες
αναμνήσεις.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ Ή ΤΡΙΚΛΙΝΟ
€
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με σύγχρονο υπερυψωμένο πούλμαν
• Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα δωμάτια
• Πρωινό & δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Συνοδός – Αρχηγός του γραφείου.
• Ατομική ασφάλεια
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, στο πάρκο των λιμνών, σπήλαια Ποστόινα,
ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό
• Δημοτικοί φόροι & ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος,
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών
• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει
για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα, χωρίς καμία παράλειψη.

επταήμερη

αναχωρήσεις 15 - 21/6/2019
και ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι

καλοκαίρι
44

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

1η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΔΥΡΡΑΧΙΟ / ΤΙΡΑΝΑ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το Δυρράχιο ή τα Τίρανα. Η διαδρομή μας μέσω ΛΑΜΙΑΣ, με ανάλογες στάσεις
για καφέ και γεύμα μας οδηγεί στα σύνορα της Κρυσταλοπηγής – διέλευση συνόρων. Συνεχίζουμε για το Δυρράχιο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ: ΔΥΡΡΑΧΙΟ – ΤΙΡΑΝΑ – ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
(ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ)
Πρωινό και αναχώρηση για μια από τις ομορφότερες πόλεις των ακτών της
Δαλματίας, το ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ. Πρώτη μας σταθμός τα Τίρανα, όπου
και θα περιηγηθούμε στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε την παλιά όπερα,
το Εθνικό Μουσείο και άλλα αξιοθέατα στην πλατεία Σκεντέρμπευ. Συνεχίζουμε διασχίζοντας τη βόρεια ΑΛΒΑΝΙΑ, το Μπαρ και το Μοντενέγκρο
(Μαυροβουνιο). Επίσκεψη στο φημισμένο καλοκαιρινό θέρετρο Μπούτβα
–τέλεια ανακαινισμένη μεσαιωνική πόλη, που περιβάλλεται από υπέροχες
αμμουδερές παραλίες-όπως επίσης και στο γραφικό Σβέτι Στέφαν. Διασχίζοντας την κοιλάδα Κονάβλε φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον
κόλπο του Κότορ. Στο Κότορ θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, κτισμένη
στους πρόποδες απότομων λόφων, περιτριγυρισμένη από τείχη 4,5 χιλιομέτρων τα οποία χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα, με πολλές εκκλησίες και
παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Καταλήγουμε το βραδάκι στο Ντουμπρόβνικ ή
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στο Τρέμπινιε. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο, στην ευρύτερη περιοχή, δείπνο, διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΝΤΟYΜΠΡΟΒΝΙΚ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
αναχωρήσεις 15 - 21/6/2019
ΣΠΛΙT – ΤΡΟΓΚΙΡ – ΣΙΜΠΕΝΙΚ
Πρωινό και αναχώρηση για τη μεσαιωνική πόλη του Ντουκαι ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
μπρόβνικ η οποία χτυπήθηκε ανηλεώς από Σέρβους και
ΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι
Μαυροβούνιους το 1991, σήμερα όμως δεν αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το σύμπλεγμα από ρωμαϊκά, μεσαιωνικά και
αναγεννησιακά στοιχεία, ηλικίας 1300 ετών, είχε υποστεί ζημιές στο 68% των
κτιρίων του. Το ιστορικό τμήμα του (προστατευόμενο από την Unesco) είναι
μια οχυρωμένη πόλη μήκους δυόμισι χιλιομέτρων. Κυριολεκτικά πετάς πάνω
από την παλαιά πόλη, πανύψηλα πέτρινα κτίρια με παράθυρα-πολεμίστρες
και μικροσκοπικές «κρεμαστές» αυλές, εκκλησιές, παλάτια, κρήνες. Στη μέση
βρίσκεται μια πλακόστρωτη πλατεία που οδηγεί από το Φραγκισκανικό μοναστήρι στη δυτική πλευρά, στον πύργο του ρολογιού στην άλλη άκρη, όπου
βρίσκονται το παλάτι του κυβερνήτη (1441) και η εκκλησία του προστάτη της
πόλης, Αγίου Vlaho. Επισκεφτείτε το φαρμακείο που λειτουργεί συνεχώς από
το 1391! Η πλατεία είναι μονίμως γεμάτη τουρίστες. Στη συνέχεια ελεύθερος
χρόνος και αναχώρηση για το Σπλιτ, την μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας,
κατά μήκος των «δαντελωτών» Δαλματικών ακτών. Περιήγηση της μεσαιωνικής πόλης όπου θα επισκεφθούμε το ανάκτορο του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε την γειτονική νησίδα-πόλη του μεσαιωνικού Τρογκίρ, που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό Τρογκίρ ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία
γέφυρα, θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας και ένας δημοφιλής
παραθεριστικός προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Συνεχίζουμε για
το Σίμπενικ ή Μπίογκραντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή. Δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ – ΖΑΝΤΑΡ - ΡΙΕΚΑ – ΟΠΑΤΙΑ - ΠΟΣΤΟΪΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των λιμνών ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ. Ένα τεράστιο εθνικό πάρκο με μία σειρά λιμνών που συνδέονται με μικρούς ή μεγαλύτερους καταρράκτες, είναι ένα θέαμα μοναδικό, μαγικές εικόνες που θα «πάρουμε μαζί μας». Η φύση δημιούργησε ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της
που αφήνουν άναυδο τον επισκέπτη. Ένα συγκρότημα 16 λιμνών άλλη ψηλότερη άλλη χαμηλότερη που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά πέφτουν από
την μία λίμνη στην άλλη. Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας και αναχώρηση για την Ποστόινα μέσω Ζαντάρ, Ριέκας και Οπατίας. Θα περάσουμε από
το σημαντικότερο λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα με τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Βίτου, την εκκλησία των Καπουτσίνων και το κάστρο Τρσάτ. Στάση
στην μεγαλύτερη λουτρόπολη της Κροατίας την Οπάτια. Άφιξη στην Ποστόινα. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής, δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ: ΠΟΣΤΟΙΝΑ – ΣΠΗΛΑΙΑ – ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ –
ΛΙΜΝΗ ΜΠΛΕΝΤ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Πρωινό και μία ακόμη ξεχωριστή εμπειρία μας περιμένει, στην επίσκεψή μας
στα μεγαλοπρεπή ΣΠΗΛΑΙΑ ΠΟΣΤΟΙΝΑ, που θεωρούνται δεύτερα σε μέγεθος
ΣΠΗΛΑΙΑ της Ευρώπης, με 20 και πλέον χιλιόμετρα διαδρόμων και θαλάμων.
Έγιναν ιδιαίτερα γνωστά έπειτα από την ανακάλυψη του Τσετς το 1818. Τον
επόμενο κιόλας χρόνο, τα σπήλαια άνοιξαν για το κοινό. Αλλά μόνο όταν προστέθηκε ένα τρενάκι το 1872 και ηλεκτρικό φως το 1884 μπόρεσαν πολλοί να
δουν με τα μάτια τους αυτά τα φυσικά θαύματα. Τι είδαν; Το σύστημα σπηλαίων της Πόστοϊνα είναι ξακουστό για τα όμορφα περάσματά του. Τα ζωντανά
χρώματα και τα παράξενα σχήματα των σταλακτιτών και των σταλαγμιτών
κάνουν τους διαδρόμους των σπηλαίων να μοιάζουν με κοσμήματα. Μερικοί
λαμπυρίζουν σαν να είναι διάστικτοι με διαμάντια, ενώ άλλοι εκπέμπουν
βαθιές αποχρώσεις ώχρας και του καφέ της σκουριάς. Με το ειδικό τραινάκι
διασχίζουμε ένα μεγάλο τμήμα του μεγάλου σπηλαίου και απολαμβάνουμε
το μοναδικό φαντασμαγορικό εσωτερικό διάκοσμο, από ΣΤΑΛΑΚΤΙΤΕΣ και
ΣΤΑΛΑΓΜΙΤΕΣ διαφόρων σχημάτων και αποχρώσεων. Aκολουθεί εκδρομή
στην κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Στην αρχοντική Λουμπλιάνα, θα περπατήσουμε τα πλακόστρωτα δρομάκια της παλιάς πόλης και περ-
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νώντας από την τριπλή γέφυρα Tromostovje, θα δούμε
τον Καθεδρικό ναό, την πλατεία Πρέσερν, τη γέφυρα
του Δράκου και φυσικά την ανοιχτή αγορά του Πλέσνικ.
αναχωρήσεις 15 - 21/6/2019
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για τη λίμνη Μπλεντ
και το Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
και ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
διανυκτέρευση.
ΟΛΟ ΤΟ καλοκαίρι
6η ΜΕΡΑ: ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ –
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ
Πρωινό και περιήγηση στο Ζάγκρεμπ όπου θα δούμε τη
λεωφόρο του Κυρίλλου και Μεθοδίου, την πλατεία του Αγίου Μάρκου με
το Θυρεό της χώρας και το Δημαρχείο με την Πέτρινη Αψίδα. Θα περιηγηθούμε ακόμη στην άνω πόλη όπου βρίσκεται ο επιβλητικός Καθεδρικός
Ναός και η Αρχιεπισκοπή και θα δούμε το Προεδρικό μέγαρο, τη Βουλή,
και άλλα κυβερνητικά κτίρια. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη πρωτεύουσα και αναχώρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι. Τα περισσότερα αξιοθέατα του Βελιγραδίου συγκεντρώνονται
στην παλιά πόλη. Το πιο γνωστό και ωραίο σημείο της παλιάς πόλης είναι το
φρούριο Kalemegdan το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο φανταστικό
πάρκο και περιλαμβάνει πολλά αξιοθέατα όπως το στρατιωτικό μουσείο, τον
ζωολογικό κήπο αλλά και ωραία θέα στην πόλη και στους ποταμούς Δούναβη και Σάββα. Πολύ κοντά στο φρούριο βρίσκεται η πλατεία Δημοκρατίας,
μια μεγάλη και εντυπωσιακή πλατεία με όμορφα κτίρια. Θα δούμε επίσης
τον πύργο όπου εκτελέστηκε ο Ρήγας Φεραίος, που μοιάζει µε τον Λευκό
Πύργο της Θεσσαλονίκης, ο πύργος Νεµπόισα, ο οποίος χτίστηκε το 1460
και το όνομα του σημαίνει «ατρόμητος», διότι κατείχε καίρια θέση εκτός του
βασικού οχυρωματικού συστήματος της πόλης του Βελιγραδίου. Μετά την
κατάκτηση της περιοχής από τους Οθωμανούς, ο πύργος χρησιμοποιήθηκε
ως φυλακή. Κι εκεί βρήκε τον θάνατο ο Ρήγας Φεραίος το 1798, ενώ αγωνιζόταν για την οργάνωση του απελευθερωτικού αγώνα. Η μετατροπή του
πύργου σε μουσείο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας µμεταξύ της
Ελλάδας και της Σερβίας και δρομολογήθηκε το 2007. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της ευρύτερης περιοχής, δείπνο, διανυκτέρευση.
7η ΜΕΡΑ: ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό, άφιξη στην Αθήνα το απόγευμα.
Τιμή συμμετοχής:

Διαφορά μονοκλίνου:

Περιλαμβάνονται
• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν
όπως αναφέρονται
• Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4* με πρωινό
• Δώρο ημιδιατροφή
• Αρχηγός / συνοδός
• Ασφάλεια αστικής / επαγγελματικής
ευθύνης TOUR OPERATOR

Δεν περιλαμβάνονται
• Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, στο πάρκο των λιμνών, σπήλαια Ποστόινα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό
• Δημοτικοί φόροι & ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών
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• ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ή ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να
αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα, χωρίς καμία παράλειψη.
• Η διανυκτέρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο Ντουμπρόβνικ ή
στο Τρέμπινιε ή στο Νέουμ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
15 - 21 Ιουνίου 2019
επταήμερη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
στην ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

υπάρχει δυνατότητα
και αεροπορικης μετάβασης

Τιμή συμμετοχής: 370 €

Επιβάρυνση μονόκλινου: 140 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 		
4* στην Κωνσταντινούπολη και
• 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό στην Ελλάδα 		
(Κομοτηνή και Ξάνθη)
• 4 γεύματα ή δείπνα στην
Κωνσταντινούπολη
• Κρουαζιέρα στα Πριγκιποννήσια
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Ποτά και αναψυκτικά κατά
τη διάρκεια των γευμάτων
• Φόρος διαμονής πληρωτέος
επιτόπου στα ξενοδοχεία
στην Ελλάδα (1,5€ ανά
δωμάτιο ανά διανυκτέρευση)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για καλύτερη
εκτέλεση του προγράμματος

καλοκαίρι

1η μέρα: Συγκέντρωση ώρα 7:30 π.μ. και αναχώρηση
για Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις κατά την διαδρομή. Άφιξη στην Κομοτηνή και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων.
Διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, στάση στη Ραιδεστό, το σημερινό Τερκιντάγ.
Άφιξη στην Πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την Ευρωπαϊκή και την
Ασιατική πλευρά της Βασιλεύουσας. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την κλασική ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε
το Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο Χάλκινος
Τρίποδας των Δελφών, τη θρυλική Αγία Σοφία, το Μπλέ Τζαμί [Σουλτάν Αχμέτ],
το Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Καπαλί Τσαρσί, μία από τις μεγαλύτερες σκεπαστές αγορές του
κόσμου με τα 3.600 καταστήματα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε ανάμεσα
από χιλιάδες προϊόντα, όπως κοσμήματα, αντίκες, δέρμα, υφάσματα, χαλιά, τουριστικά αναμνηστικά, κεραμικά, προϊόντα ξύλου κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή Βλαχέρνας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα Ανάκτορα του Ντολμά
Μπαχτσέ και ένα από τα ωραιότερα Βυζαντινά μνημεία που έμειναν σχεδόν άθικτα
από το χρόνο, τη Μονή της Χώρας (Καριγιέ Τζαμί). Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο,
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μετά το πρωινό, μετάβαση με καραβάκι στα Πριγκηπονήσια, τα 4 νησιά
διαμάντια, Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος. Στην Πρίγκηπο θα κάνουμε την
περιήγηση του νησιού και θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μπαλουκλί, όπου βρίσκονται οι τάφοι των
Πατριαρχών. Εν συνεχεία αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και
καφέ.

Η εκδρομή
επαναλαμβάνεται
στις εξής ημερομηνίες:
• 22 - 28 Ιουλίου
• 11 - 17 Αυγούστου
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
επταήμερη 14-20 IOYΛΙΟΥ 2019

ιούλιος

Στην Σερβία του πολιτισμού,
του βαλκανικού φολκλόρ και της Ορθοδοξίας

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΖΙΤΣΑΣ &
ΣΤΟΥΝΤΕΝΙΤΣΑ ΜΟΚΡΑ ΓΚΟΡΑ (Χωριό Κουστουρίτσα) ΤΟΜΠΟΛΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ - ΦΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ

1η ΜΕΡΑ ΑΘΗΝΑ - ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ
Αναχώρηση στις 07.00 με ενδιάμεσες στάσεις κατά την διαδρομή για καφέ
και γεύμα μέχρι τα Ελληνοσκοπιανά σύνορα (Εύζωνοι). Διέλευση και
αφού διασχίσουμε το κράτος των Σκοπίων, θα βρεθούμε στην ΣΕΡΒΙΑ,
για να καταλήξουμε στο ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ ΚΡΟΥΣΕΒΑΤΣ - ΚΡΑΛΙΕΒΟ - ΖΙΤΣΑ - ΣΤΟΥΝΤΕΝΙΤΣΑ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΡΑΛΙΕΒΟ όπου θα επισκεφτούμε το
μοναστήρι της ΖΙΤΣΑ που στέφονταν οι Σέρβοι Βασιλείς. Συνεχίζουμε,
δίπλα στον ποταμό ΙΜΠΑΡ, για την μονή ΣΤΟΥΝΤΕΝΙΤΣΑΣ του 11ου
αιώνα. Η συνέχεια της διαδρομής μας θα είναι μέσα από ένα ειδυλλιακό
τοπίο όπου περνώντας μέσα από την κοιλάδα του ποταμού ΜΟΡΑΒΑ
(που ονομάζεται και Άγιο Όρος της Σερβίας) θα καταλήξουμε στην πόλη
ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ - ΜΟΚΡΑ ΓΚΟΡΑ - ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Εθνικό δρυμό ΜΟΚΡΑ ΓΚΟΡΑ όπου θα
απολαύσουμε μια διαδρομή εξαιρετικής ομορφιάς με το παραδοσιακό
τρένο «Τσίρα» που θυμίζει την εποχή του Φάρ Ουέστ. Συνεχίζουμε για
το μικρό παραμυθένιο ξύλινο χωριό που δημιουργήθηκε από την φαντασία του διάσημου σκηνοθέτη Εμίρ Κουστουρίτσα. Μέσα στο χωριό θα
βρούμε πλατεία, εκκλησία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία με παραδοσιακές σπεσιαλιτέ φτιαγμένες με βιολογικά υλικά. Τέλος το απόγευμα επιστροφή στο Ζλάτιμπορ να απολαύσουμε τις ομορφιές της πόλης.
4η ΜΕΡΑ ΖΛΑΤΙΜΠΟΡ - ΤΟΠΟΛΑ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρόγευμα και μετάβαση στην πόλη ΤΟΠΟΛΑ, την πατρίδα του Καραγιώργη Σερβίας (Καραγιώργεβιτς). Αφού επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο του θα αναχωρήσουμε για το ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ. Άφιξη το απόγευμα , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με
την πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.
5η ΜΕΡΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΦΟΥΣΚΑ ΓΚΟΡΑ - ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ - ΣΡΕΜΣΚΙ ΚΑΡΛΟΒΤΣΙ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Μετά το πρωϊνό αναχώρηση προς την περιοχή της Βοϊβοντίνα, βόρεια του
Βελιγραδίου. Άφιξη στην πρωτεύουσά της, ΝΟΒΙ ΣΑΝΤ, δεύτερη πόλη
σε πληθυσμό της Σερβίας, με άψογα διατηρημένο ιστορικό κέντρο. Επίσκεψη του εντυπωσιακού Φρουρίου Πετροβαραντίν, κτισμένου από
αυστριακούς μηχανικούς πάνω σε λόφο στη δεξιά όχθη του Δούναβη.
Συνεχίζουμε προς την κοιλάδα της Φρούσκα Γκόρα, ένα από τα εθνικά
πάρκα της χώρας και γνωστή οινοπαραγωγό περιοχή. Επίσκεψη του μοναστηριού Κρούσεντολ του 16ου αιώνας και της μπαρόκ πόλης Σρέμσκι
Κάρλοβτσι. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Δείπνο, διανυκτέρευση.
6η ΜΕΡΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ξενάγηση) – ΓΙΑΓΚΟΝΤΙΝΑ
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Μετά το πρωϊνό η ημέρα θα είναι αφιερωμένη στην εξερεύνηση
της πρωτεύουσας της Σερβίας τη «λευκή πόλη». Στην πραγματικότητα όμως η πρωτεύουσα της Σερβίας είναι μια πόλη
καταπράσινη, πόλη ζωντανή τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα με γραφικές συνοικίες, ταβερνάκια, κομψά καφέ και μπαράκια που σφύζουν από ζωή. Από τις πιο παλιές πρωτεύουσες
της Ευρώπης με πλούσια ιστορία, χτισμένη στην συμβολή δύο
ποταμών του Σάβα και του Δούναβη. Πανοραμικός γύρος του
κέντρου με το πούλμαν, όπου ξεκινώντας από το σήμα κατατεθέν της πόλης το Οθωμανικό Φρούριο Καλεμεγκντάν, σκαρφαλωμένο σε βράχο πάνω ακριβώς στη συμβολή του ποταμού
Σάβα και Δούναβη, θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης από
ψηλά και δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε και τον πύργο της Φυλακής του Ρήγα και των συντρόφων του πριν βρεθούμε στη πλατεία Δημοκρατίας, όπου κυριαρχεί το άγαλμα
του πρίγκιπα Κνεζ Μιχαΐλο, σημείο συνάντησης των ντόπιων
κατοίκων. Δεξιά της πλατείας βρίσκεται το Εθνικό Θέατρο,
ενώ αριστερά της ξεκινάει ο γνωστός εμπορικός δρόμος Κνεζ
Μιχαΐλοβα. Ανάμεσα στα αξιοθέατα θα δούμε το μεγαλύτερο
Ορθόδοξο ναό στον κόσμο του Αγ. Σάββα, το Λευκό Παλάτι,
το Δημαρχείο & το Κοινοβούλιο, το Σπίτι των Λουλουδιών,
μουσείο και κατοικία του ηγέτη
Τίτο. Το απόγευμα αναχώρηση
για την Γιαγκοντίνα, όπου θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο.
Δείπνο, διανυκτέρευση.

ιούλιος

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
επταήμερη

7η ΜΕΡΑ
ΓΙΑΓΚOΝΤΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωϊνό, αναχώρηση για
την επιστροφή μας στην Αθήνα
με ενδιάμεσες στάσεις για τελωνιακούς ελέγχους, φαγητό και
καφέ. Άφιξη το βράδυ, με το χώρο
αποσκευών του μυαλού μας και
της καρδιάς μας, γεμάτο από
ωραίες εικόνες, όμορφες αναμνήσεις και εντυπώσεις από την μοναδική εκδρομή στην γειτονική
μας ΣΕΡΒΙΑ.
Τιμή συμμετοχής: 350€

Επιβάρυνση μονόκλινου: 100€
Περιλαμβάνονται:

• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Ξενοδοχείο με πρωινό
• Ημιδιατροφή (Δεν περιλαμβάνονται ποτά και αναψυκτικά κατά τη
διάρκεια των γευμάτων)
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
• Έμπειρος αρχηγός του γραφείου
μας
• Ασφάλεια ταξιδιού

Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόρος διαμονής των ξενοδοχείων,το εισιτήριο για το παραδοσιακό
τρένο «Τσίρα» και ότι προαιρετικό ή
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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15αύγουστος

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
δεκατριήμερη 13-25/8/2019
ΑΓΚΩΝΑ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ –

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ –
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΠΡΥΖ – ΓΑΝΔΗ –
ΑΜΒΕΡΣΑ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ – ΧΑΓΗ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΑΓΜΑ
– ΦΟΛΕΝΤΑΜ – ΜΑΡΚΕΝ –
ΖΑΑΝΣΕ ΖΑΝΣ – ΚΟΛΩΝΙΑ –
ΚΟΜΠΛΕΤΣ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ –
ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ

Στην εκδρομή αυτή έχετε την δυνατότητα να γνωρίσετε ίσως τις
ωραιότερες σε φυσικές ομορφιές περιοχές της Ευρώπης και μεγάλα τεχνικά έργα που κάνουν δίκαια τους Ολλανδούς να λένε ΄΄Ο
Θεός έπλασε τον κόσμο και οι Ολλανδοί την Ολλανδία΄΄. Τα μεγαλύτερα ποτάμια της Ευρώπης, ενώνονται με καταπληκτικά έργα
και δημιουργούν ένα τεράστιο πλωτό δίκτυο. Περάσματα [τούνελ]
κάτω από τον Ρήνο ή τον Μάας και κάτω από λίμνες, ίσως μας φαντάζουν έργα επιστημονικής φαντασίας, όμως θα τα γνωρίσουμε.
Και βέβαια πανέμορφα πλωτά κανάλια μέσα στις πόλεις με καταπράσινο περιβάλλον και κτίρια ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής θα μας
γοητεύσουν. Το παραμύθι [γιατί έτσι αισθάνεται ο επισκέπτης αυτών των χωρών, ότι ζει σ΄ ένα παραμύθι] τώρα αρχίζει, με το ξεκίνημα του ταξιδιού αυτού.
1η & 2η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ ΕΝ ΠΛΩ

Συγκέντρωση των εκδρομέων και επιβίβαση στο πούλμαν, αναχώρηση για Πάτρα, με στάση για καφέ, άφιξη στην Πάτρα επιβίβαση
στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και αναχώρηση για το
ιταλικό λιμάνι. Κατά τη διαδρομή μας απολαύστε την μικρή αυτή
κρουαζιέρα και γλεντήστε το βράδυ στην disco του πλοίου (διαν/
ση).
3η ΗΜΕΡΑ: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Άφιξη το πρωί στο ιταλικό λιμάνι. Αποβίβαση και άμεση αναχώρηση για Βασιλεία. Ενδιαμέσως θα κάνουμε στάση στο Λουγκάνο,
για μια σύντομη γνωριμία με την όμορφη πόλη που είναι χτισμένη
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, σχετική παραμονή και τέλος άφιξη στην Βασιλεία, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος
για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διαν/ση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
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Πρόγευμα και αναχώρηση για Λουξεμβούργο μέσω υπέροχης διαδρομής, αφού πρώτα γνωρίσουμε το Στρασβούργο, μια γραφική,
γεμάτη κανάλια πόλη, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Θα περπατήσουμε ως το λιμανάκι της Μικρής Γαλλίας, τον Καθεδρικό Ναό, το
πάρκο του Ορανζερί, όπου τα Ευρωπαϊκά κτίρια, θα έχουμε χρόνο
για καφέ και φωτογραφίες στα πανέμορφα στενά της πόλης. Στην
συνέχεια αναχωρούμε για το γραφικό κρατίδιο του Λουξεμβούργου όπου θα φτάσουμε νωρίς το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, και θα θαυμάσουμε τα τείχη με τις επάλξεις και τους
πύργους, τις πετρόχτιστες γέφυρες, το παλάτι του Δούκα, τα κυβερνητικά κτίρια, το Δημαρχείο της πόλης κ.α. Δείπνο, διαν/ση.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
δεκατριήμερη
5η ΗΜΕΡΑ: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΒΑΤΕΡΛΟ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

6η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΓΑΝΔΗ – ΜΠΡΥΖ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τις μεσαιωνικές πόλεις Γάνδη και
Μπρυζ. Πρώτη στάση στη Γάνδη που τον 16ο αιώνα ήταν η ισχυρότερη πόλη στην Ευρώπη μετά το Παρίσι. Περιήγηση της πόλης,
χρόνος ελεύθερος και επόμενη επίσκεψη στη Μπρυζ τη διασημότερη πόλη του Βελγίου που κρατά το μεσαιωνικό της χαρακτήρα
περισσότερο από κάθε άλλη πόλη της Ευρώπης. Περιήγηση των
σημαντικότερων μνημείων της πόλης, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες, επίσκεψη στο Ατόμιουμ και
το μεγαλύτερο πάρκο της πόλης. Υπόλοιπος χρόνος στην διάθεση
σας για να αποχαιρετήσετε την όμορφη πόλη και να περπατήσετε
στους πολυσύχναστους πεζόδρομους με τα πολυκαταστήματα. Δείπνο και διαν/ση.
7η ΗΜΕΡΑ: ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΜΒΕΡΣΑ – ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ – ΧΑΓΗ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση. Πρώτος μας σταθμός η
Αμβέρσα, η γενέτειρα του Ρούμπενς και το μεγαλύτερο λιμάνι
του Βελγίου. Θα δούμε το σύμβολο της πόλης τον Καθεδρικό Ναό
Notre Dame,και την Πλατεία της Αγοράς, στην οποία δεσπόζει το
Δημαρχείο του 15ου αιώνα. Συνεχίζοντας μέσα στην Ολλανδία πια
σταματάμε στο Ρόττερτναμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης,
για να επισκεφθούμε τον Πύργο EUROMAST με το γυάλινο ασανσέρ και την φανταστική θέα. Επόμενος σταθμός μας είναι η πρωτεύουσα των λουλουδιών, η πανέμορφη Χάγη. Εδώ θα θαυμάσουμε
τα θερινά ανάκτορα, τη Βουλή, το Διεθνές Δικαστήριο κ.α. Αναχώρηση για Άμστερνταμ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο
και το υπόλοιπο της βραδιάς στην διάθεσή σας. Διαν/ση.

15αύγουστος

Πρόγευμα και αναχωρούμε για Βατερλό στην περιοχή που τον Ιούνιο του 1815 δόθηκε η καθοριστική μάχη για τον Μ. Ναπολέοντα.
Επίσκεψη στον ιστορικό χώρο και αναχώρηση για Βρυξέλλες και
αμέσως θα αρχίσει η ξενάγηση της όμορφης πόλης. Αρχίζουμε από
την περίφημη Γκράν Πλας με το Δημαρχείο και τα κτίρια των Συντεχνιών, το Μανκεν Πις, τις πολύβουες λεωφόρους, τις παλιές
εκκλησίες, το Δικαστικό Μέγαρο, αριστούργημα αρχιτεκτονικής,
το Βασιλικό πάρκο, το Παλάτι, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μιχαήλ κ.λ.π. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διαν/ση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Πρόγευμα και μετάβαση στο κέντρο του Άμστερνταμ. Ολόκληρη η
ημέρα είναι αφιερωμένη στην γνωριμία μας με την πόλη αυτή που
είναι κυριολεκτικά κτισμένη πάνω στο νερό. Θα δούμε τη φημισμένη πλατεία Νταμ όπου η Νιου Κερκ και το Δημαρχείο, τον Άμστελ
ποταμό, στο σημείο που ο Ρέμπραντ συνήθιζε να εμπνέετε, όπου
και το άγαλμά του. Ένας ωραίος τρόπος να δει κανείς το Άμστερνταμ είναι οι εκδρομές με τα βαποράκια στα κανάλια. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε το Μουσείο του Βαν Γκογκ, το Βασιλικό Μουσείο όπου και η περίφημη ΄Περίπολος ΄του Ρέμπραντ, το
Μουσείο Κάνναβης, ή να περπατήσετε στα κανάλι και να γνωρίσετε την πολύβουη αγορά της. Δείπνο και βραδινή βόλτα στο κέντρο
της πόλης για να ζήσουμε την προκλητική νύχτα της.
9η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΑΓΜΑ –
ΦΟΛΕΝΤΑΜ – ΜΑΡΚΕΝ

Πρόγευμα και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά της Ολλανδίας,
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15αύγουστος

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
δεκατριήμερη
όπου θα δούμε τους χαρακτηριστικούς ανεμόμυλους, θα μπορείτε
να αγοράσετε τα παραδοσιακά τυριά της Ολλανδίας και τα ξύλινα
παπούτσια. Το Φόλενταμ, ένα από τα ωραιότερα χωριά θα μας μαγέψει. Μπορούμε από το λιμανάκι του να πάρουμε το πλοιάριο που
θα μας φέρει στο Μάρκεν, ένα πανέμορφο νησί με χαρακτηριστικά
σπίτι α και κατοίκους να φορούν ακόμη τις παραδοσιακές Ολλανδικές στολές. Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε στο Μεγάλο Βόρειο
Φράγμα, το τεράστιο ανθρώπινο έργο. Σχετική παραμονή και επιστροφή το απόγευμα στο Άμστερνταμ. Δείπνο, διαν/ση.
10η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΡΗΝΟΣ – ΚΟΛΩΝΙΑ –
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για Ρήνο. Η σημερινή διαδρομή θα
μας μαγέψει. Πρώτη στάση μας θα είναι η Κολωνία όπου θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό της πόλης που αποτελεί ένα από
τα θαύματα του κόσμου, σχετική παραμονή. Η επόμενη στάση στο
Κόμπλεντς που είναι χτισμένο στο σημείο που ο Μοζέλα βρίσκει
τον Ρήνο. Σχετική παραμονή και ακολουθώντας την διαδρομή δίπλα στον Ρήνο, περνώντας από γραφικά χωριά και δίπλα από μεσαιωνικούς πύργους ταξιδεύουμε για Φρανκφούρτη. Άφιξη αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, δείπνο, διαν/ση.
11η ΗΜΕΡΑ: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ

Πρόγευμα και μικρή περιήγηση της πόλης που έχει κυριολεκτικά
ξαναχτιστεί μετά τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, με την πλατεία του
Αγίου Νικολάου μόνο να κρατά το χρώμα της παλιάς πόλης. Στη
συνέχεια φεύγουμε για το Ίννσμπρουκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διαν/ση
12η ΗΜΕΡΑ: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ –ΑΓΚΩΝΑ

Πρωινό και αναχώρηση για Αγκώνα, όπου θα πάρουμε το πλοίο της
επιστροφής.
13η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ –ΑΘΗΝΑ

Άφιξη στην Πάτρα, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για
Αθήνα γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο: 970 €

Διαφορά μονόκλινου δωματίου 290 €
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Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με σύγχρονο υπερυψωμένο πούλμαν
• Εισιτήρια πλοίου σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
• Ξενοδοχεία 4* σε δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια.
• 9 Πρωινά & 9 δείπνα.
• Περιηγήσεις, και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Συνοδός – Αρχηγός του γραφείου
• Λιμενικά τέλη
Δεν περιλαμβάνονται:
• Εισόδους μουσείων , πύργων κλπ.
• Τα εισιτήρια στα πλοιάρια.
• Οι δημοτικοί φόροι διαμονής των ξενοδοχείων
• Ό,τι στο πρόγραμμα αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
26 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2019
επταήμερη
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
στην ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ

υπάρχει δυνατότητα
και αεροπορικης μετάβασης

Τιμή συμμετοχής: 370 €

Επιβάρυνση μονόκλινου: 140 €

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• 4 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό σε ξενοδοχείο 		
4* στην Κωνσταντινούπολη και
• 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο
δωμάτιο με πρωινό στην Ελλάδα 		
(Κομοτηνή και Ξάνθη)
• 4 γεύματα ή δείπνα στην
Κωνσταντινούπολη
• Κρουαζιέρα στα Πριγκιποννήσια
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
• Αρχηγός / Ξεναγός
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Ποτά και αναψυκτικά κατά
τη διάρκεια των γευμάτων
• Φόρος διαμονής πληρωτέος
επιτόπου στα ξενοδοχεία
στην Ελλάδα (1,5€ ανά
δωμάτιο ανά διανυκτέρευση)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σειρά των ξεναγήσεων είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για καλύτερη
εκτέλεση του προγράμματος

28η οκτωβρίου

1η μέρα: Συγκέντρωση ώρα 7:30 π.μ. και αναχώρηση
για Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις κατά την διαδρομή. Άφιξη στην Κομοτηνή και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων.
Διασχίζοντας την Ανατολική Θράκη, στάση στη Ραιδεστό, το σημερινό Τερκιντάγ.
Άφιξη στην Πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε και την Ευρωπαϊκή και την
Ασιατική πλευρά της Βασιλεύουσας. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την κλασική ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε
το Βυζαντινό Ιππόδρομο, όπου βρίσκεται η στήλη του Θεοδοσίου και ο Χάλκινος
Τρίποδας των Δελφών, τη θρυλική Αγία Σοφία, το Μπλέ Τζαμί [Σουλτάν Αχμέτ],
το Παλάτι των Σουλτάνων Τοπ Καπί. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Καπαλί Τσαρσί, μία από τις μεγαλύτερες σκεπαστές αγορές του
κόσμου με τα 3.600 καταστήματα, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε ανάμεσα
από χιλιάδες προϊόντα, όπως κοσμήματα, αντίκες, δέρμα, υφάσματα, χαλιά, τουριστικά αναμνηστικά, κεραμικά, προϊόντα ξύλου κλπ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή Βλαχέρνας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τα Ανάκτορα του Ντολμά
Μπαχτσέ και ένα από τα ωραιότερα Βυζαντινά μνημεία που έμειναν σχεδόν άθικτα
από το χρόνο, τη Μονή της Χώρας (Καριγιέ Τζαμί). Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο,
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μετά το πρωινό, μετάβαση με καραβάκι στα Πριγκηπονήσια, τα 4 νησιά
διαμάντια, Πρώτη, Αντιγόνη, Χάλκη, Πρίγκηπος. Στην Πρίγκηπο θα κάνουμε την
περιήγηση του νησιού και θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη. Μετάβαση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Μπαλουκλί, όπου βρίσκονται οι τάφοι των
Πατριαρχών. Εν συνεχεία αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και
καφέ.
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ΕΚΔΡΟΜΕΣ εξωτερικού
– 1/11 / 2019
οκταήμερη 26/10
ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΗ ΡΙΒΙΕΡΑ:

28η οκτωβρίου

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΑΝΝΕΣ - ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ - ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ
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1η & 2η ημέρα ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ
Συγκέντρωση των κ.κ. εκδρομέων και αναχώρηση για Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο και
αναχώρηση στις 23.55 μ.μ. όπου οι πολυτελείς χώροι του, των εστιατορίων, μπαρ, καζίνο
και duty free καταστημάτων μετατρέπουν το ταξίδι μας προς το λιμάνι της Ιταλίας σε
μια απολαυστική μίνι κρουαζιέρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
3η ημέρα ΒΕΝΕΤΙΑ – ΚΑΝΝΕΣ
Άφιξη το πρωί στις 07.00 π.μ. στην Βενετία και αναχώρηση με το πούλμαν για το Μονακό. Στην διαδρομή μικρές στάσεις για καφέ ή γεύμα και μέσω Γένοβας – Βεντιμίλια και
αφού θαυμάσετε τα αμέτρητα τούνελ της διαδρομής, θα φθάσουμε στις Κάννες. Τακτοποίηση στo ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα ΚΑΝΝΕΣ – ΜΟΝΑΚΟ – ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
Μετά το πρωινό Θα περιηγηθούμε στο γραφικό λιμάνι τηs Νίκαιαs, την παραλιακή
λεωφόρο, την πασίγνωστη ΠΡΟΜΕΝΑΝ ΝΤΕΖ ΑΝΓΚΛΕΖ. Θα συνεχίζουμε για το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα επισκεφθούμε τα ανάκτορα του Ρενιέ, την Μητρόπολη που
είναι θαμμένη η Γκρέις Κέλλυ, το Ωκεανογραφικό Μουσείο ή Μουσείο Κουστώ. Επιστρέφοντας στις Κάννες θα επισκεφθούμε εργοστάσιο κατασκευής των περίφημων
γαλλικών αρωμάτων απ΄όπου μπορείτε να αγοράσετε τα δώρα σας για την επιστροφή.
Διανυκτέρευση.
5η ημέρα ΚΑΝΝΕΣ – ΣΑΙΝ ΤΡΟΠΕ – PORT GRIMAUD – ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ – ΚΑΝΝΕΣ
Σήμερα θα πραγματοποιηθεί ολοήμερη εκδρομή στο κοσμοπολίτικο Σαιν Τροπέ. Κατά
την διαδρομή θα θαυμάσουμε πανέμορφες δαντελωτές ακτές και φανταστικές βίλες
επώνυμων και ανώνυμων μεγιστάνων του πλούτου, καλλιτεχνών, ηθοποιών κ.α. Στο
πανέμορφο λιμανάκι του Σαιν Τροπέ αγοράστε αναμνηστικά από υπαίθριουs καλλιτέχνες και απολαύστε cappuccino σ΄ένα από τα cafέ. Στην επιστροφή θα επισκεφθούμε το
PORT GRIMAUD ή αλλιώs την Μικρή Βενετία. Εδώ θα έχετε χρόνο για μεσημεριανό
γεύμα, δίπλα στα πανέμορφα κανάλια. Σαs προτείνουμε βόλτα με πλοιάριο. Αναχώρηση
για τον Άγιο Ραφαήλ, τιs καλύτερεs παραλίες τηs Νότιας Γαλλίας. Mικρή στάση και
επιστροφή στις Κάννες, το κοσμοπολίτικο θέρετρο της Γαλλικής Ριβιέρας. Θα θαυμάσετε τα πιο αριστοκρατικά ξενοδοχεία του κόσμου και τα ομορφότερα καφέ, όπου οι
πασίγνωστοι σταρ του παγκοσμίου τζετ σετ απολαμβάνουν τον καφέ τους την ημέρα
και το ποτό τους τις όμορφες νύχτες της Γαλλικής Ριβιέρας. Ελεύθερος χρόνος για να
περπατήσουμε στους δρόμους της πόλης και να θαυμάσουμε το κινηματοθέατρο, όπου
κάθε χρόνο γίνεται το περίφημο Φεστιβάλ των Καννών. Διανυκτέρευση.
6η ημέρα ΚΑΝΝΕΣ – ΜΠΟΛΟΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για Σαν Ρέμο οπού κάθε χρόνο γίνεται το περίφημο ομώνυμο
Φεστιβάλ Ιταλικού τραγουδιού, σχετική παραμονή και αναχώρηση για Μπολόνια.
Άφιξη το απόγευμα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η ημέρα ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΑΝΚΟΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για Ανκόνα. Άφιξη το μεσημέρι, επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι της επιστροφής.
8η ημέρα ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Αποβίβαση στην Πάτρα και άμεση αναχώρηση για Αθήνα
ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ ΑΤΟΜΟ
ΕΥΡΩ
Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν.
• 4 διανυκτερεύσειs σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο με πρωινό μπουφέ.
• δείπνο καθημερινά εκτός πλοίου
[4 δείπνα]
• Τετράκλινεs εσωτερικέs καμπίνες
στο πλοίο (ΑΒ4) με ντουζ και W.C.
• Περιηγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα.

• Αρχηγόs - συνοδόs του γραφείου μαs.
• Ασφάλεια αστικής - επαγγελματικής

ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα,
και ό,τι αναφέρεται ωs προαιρετικό.
• Checkpoint και δημοτικοί φόροι 25 ευρώ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Η ανωτέρω ροή των εκδρομών, ξεναγήσεων, περιηγήσεων ενδέχεται να αλλάξει για την
καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος.
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ΓΥΡΟΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

δεκαήμερη

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ Συγκέντρωση των εκδρομέων και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας.
Άμεση επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους
για Αγκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε
στους χώρους αναψυχής ή να κάνετε τις αγορές σας στα καταστήματα του πλοίου. Διανυκτέρευση εν
πλω.

3η μέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ – ΚΛΑΓΚΕΦΟΥΡΤ Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε την νησιωτική και μοναδική
Βενετία. Με πλοιάριο πάμε κοντά
στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου
και πρώτα ευλαβικό προσκύνημα
στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια το Παλάτι των Δόγηδων, η Γέφυρα των Στεναγμών, η πλατεία του Αγίου Μάρκου, ο Ναός του Αγίου, το Ρολόι των Μαυριτανών, το Πόντε Ριάλτο, το
Γκράντε Κανάλε και βέβαια τα κανάλια και οι ομορφιές της πόλης θα κρατήσουν το ενδιαφέρον μας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Αυστρία και
στο Κλάγκεφουρτ θα γίνει η διανυκτέρευσή μας.

4η μέρα: ΚΛΑΓΚΕΦΟΥΡΤ – ΜΠΑΝΤΕΝ – ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ – ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αφού περιηγηθούμε στο όμορφο Κλάγκεφουρτ, αναχώρηση
την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Στη διαδρομή μας θα επισκεφθούμε τα περίφημα Bιεννέζικα Δάση. Στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούμε
το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Aψβούργων, γνωστό από τη τραγική
ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου του
Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Ακολουθεί το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς και τέλος θα κλείσουμε την εκδρομή μας με επίσκεψη και γνωριμία
της γνωστής λουτρόπολης Mπάντεν. Συνεχίζουμε για την Βιέννη. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Για το βράδυ, προτείνουμε μια βόλτα
στην περιοχή του Ρινγκ με τα φωταγωγημένα μέγαρα ή ανάβαση στον περιστρεφόμενο πύργο Ντονάουτουρμ απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα της
νυχτερινής Βιέννης.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την ξενάγηση της Βιέννης,
όπου θα δούμε την κρατική Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Ιστορίας της Τέχνης, τους Αυτοκρατορικούς και λαϊκούς κήπους, το παλάτι
Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Χρηματιστήριο καθώς
και το Πανεπιστήμιο. Κατόπιν θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό του
Αγίου Στεφάνου και τον Ελληνορθόδοξο Μητροπολιτικό ναό, την πάροδο
των Ελλήνων, για να καταλήξουμε στο σπουδαιότερο παλάτι της πόλης το
Σένμπρουν. Ακολουθεί γεύμα και ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική συμμετοχή για διασκέδαση στην συνοικία Γκρίντσινγκ σε παραδοσιακή ταβέρνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

χριστούγεννα

2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ Άφιξη στο Ιταλικό λιμάνι και άμεση
αναχώρηση για Βενετία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην
περιοχή του Μέστρε. Δείπνο, διανυκτέρευση.
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χριστούγεννα

δεκαήμερη

6η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ Πρωινό και αποχαιρετώντας την Βιέννη πάμε για το Σάλτσμπουργκ, μια από
τις ωραιότερες Αυστριακές πόλεις, συνδεδεμένη με τον Μότσαρτ, το Μεγάλο τέκνο της, την πόλη της Μελωδίας, των
μουσικών φεστιβάλ και των καταπληκτικών Ναών, πάνω
στον Σάλτσαχ ποταμό. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια στο ιστορικό κέντρο και θα γνωρίσουμε τον Καθεδρικό
Ναό, την πλατεία των Ανακτόρων, το παλιό Δημαρχείο, το
σπίτι που γεννήθηκε ο Μότσαρτ, το Ανάκτορο Μιραμπέλε
και τους κήπους του. Χρόνος ελεύθερος στον πεζόδρομο Γκεντραιντεγκάσε. Τέλος τακτοποίηση στο ξενοδοχείο αργά το
απόγευμα, δείπνο και διαν/ση.
7η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – MONDSEE – WOLFGANGSEE

Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις καταπληκτικές Αυστριακές λίμνες MONDSEE και WOLFGANGSEE που είναι λίγα χιλιόμετρα έξω από το Σάλτσμπουργκ. Στάση για περιπάτους, φωτογραφίες στα ανεπανάληπτης ομορφιάς μικρά χωριά πάνω
στις λίμνες, όπως το St. Gilgen, St. Lorenz κλπ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο αργά το απόγευμα, δείπνο και διαν/ση.

8η μέρα: ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΒΕΡΟΝΑ Μετά
το πρωινό αναχώρηση για το υπέροχο Ίννσμπρουκ, την πρωτεύουσα του Τυρόλο. Η χρυσή Στέγη, το έμβλημα της πόλης,
τα ανάκτορα των Αψβούργων, τα μπαρόκ και ροκοκό κτίρια, ο
πεζόδρομος της πόλης είναι κάποια από τα ενδιαφέροντα που
θα δούμε. Στη συνέχεια και μέσω ωραιότατης διαδρομής της
περιοχής των Δολομιτών, του περάσματος του Μπρένερο, της
Γέφυρας της Ευρώπης και καταπράσινης φύσης πάμε για την
Βερόνα. Η Πιάτσα Μπρα με την καλύτερη μετά το Κολοσαίο
της Ρώμης αρένα, το Δημαρχείο, τα τείχη της πόλης και βέβαια το σπίτι της Ιουλιέτας με το περίφημο μπαλκόνι της είναι
κάποια από τα αξιοθέατα της πόλης που θα γνωρίσουμε. Τέλος
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
9η μέρα: ΒΕΡΟΝΑ – ΑΝΚΟΝΑ μετά το πρωινό αναχωρούμε για
την Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Πάτρα.
Διανυκτέρευση στο πλοίο.

10η μέρα: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ Άφιξη στην Πάτρα το μεσημέρι και
επιστροφή στην Αθήνα.
Τιμή συμμετοχής:
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€ ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνονται:
• Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή (πρωινό – βραδινό)
• Εισιτήρια πλοίου σε τετράκλινες
εσωτερικές
καμπίνες Ανκόνα – Πάτρα
• Περιηγήσεις – ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
• Αρχηγός – συνοδός του γραφείου
μας
• Ασφάλεια ταξιδίου

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
• Φόρος διανυκτέρευσης στα
ξενοδοχεία

Γενικοί Όροι Συμμετοχής






















Κρατήσεις θέσεων θεωρούνται έγκυρες κατόπιν προκαταβολής, ίσης με
τον 30% της συνολικής αξίας της εκδρομής.
Ακυρώσεις προ 21 ημερών από την αναχώρηση 50 € για τα ταξίδια στην
Ελλάδα και 80 € για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά
έξοδα. • 21 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής
αξίας του ταξιδιού. • 13 έως 07 ημέρες πριν την αναχώρηση : 60% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού. • 06 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και
την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας
του ταξιδιού.
Το γραφείο, ο αρχηγός και ο οδηγός διατηρούν το δικαίωμα της τροποποίησης του προγράμματος για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας ή προς το
σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των εκδρομέων.
Το γραφείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους, εξαιτίας απεργιών ή
ανωτέρας βίας.
Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιας εκδρομής για λόγους
ασφάλειας, σκοπιμότητας ή λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου
αριθμού συμμετοχής, με μοναδική δέσμευση την επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζημίωσης.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, ακυρώσεις
δρομολογίων κ.λ.π.) όλα τα έκτακτα έξοδα παραμονής ή μεταφοράς με
άλλο μέσο δαπανηρότερο βαρύνουν τους εκδρομείς.
Η εξόφληση των εισιτηρίων για κάθε εκδρομή γίνεται το αργότερο 3
ημέρες πριν την αναχώρηση.
Εκδρομέας που διακόπτει το ταξίδι του πριν το τέλος του προγράμματος
για οποιαδήποτε αιτία δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων.
Οι αποσκευές κάθε εκδρομέα ταξιδεύουν με ευθύνη του ιδίου και για
τυχόν απώλειά τους, το γραφείο δεν φέρει ευθύνη.
Η τιμή συμμετοχής κάθε πολυήμερης εκδρομής δεν καθορίζεται από πριν,
γιατί εξαρτάται από την περίοδο (υψηλή ή χαμηλή) των ξενοδοχείων
όπως και σε ποια κατηγορία ανήκουν.
Ο οδηγός, ο οποίος είναι υπεύθυνος στο καθήκον του, πρέπει να ξεκουράζεται και δεν επιτρέπεται να δέχεται ενοχλήσεις από τους επιβάτες για
άσκοπους λόγους.

