ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 25/5.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.15 π.μ., στάσεις στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και στο γραφικό
οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ για γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για να
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στο "πρώτο πόδι" της Χαλκιδικής, όπου θα έχουμε δείπνο
και διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ και τα μαγευτικά τοπία του
«δεύτερου ποδιού» της Χαλκιδικής στη ΣΙΘΩΝΙΑ, (ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ - ΣΑΡΤΗ - ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ) όπου θα γεμίσουν ευχάριστα την ημέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Ουρανούπολη. Προαιρετική περιήγηση με
πλοιάριο στη χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους. Το απόγευμα μια
όμορφη εκδρομή - περιήγηση στα μοναδικά τοπία της Κασσάνδρας, (ΣΙΒΗΡΗ - ΛΟΥΤΡΑ ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ) θα κλείσουν ευχάριστα, την ημέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση,
δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Η διαδρομή μας μέσω Θεσσαλονίκης, μας
οδηγεί στους πρόποδες του Ολύμπου και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. Στην περιοχή
του ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, θα έχουμε γεύμα προαιρετικά, ενώ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ, η τελευταία
μας στάση, πριν φθάσουμε το βράδυ στην Αθήνα.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*.
3 πρωινά σε μπουφέ.
3 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 25/5.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.15 π.μ. από Aθήνα. Η διαδρομή μας μέσω της κρεμαστής
γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, με ενδιάμεσες στάσεις, μας οδηγεί στην όμορφη κωμόπολη της
ΠΑΡΓΑΣ. Παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε για το λιμάνι της
Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο F/B και απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων. 'Αφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αρχίζουμε τη γνωριμία μας με τα αξιοθέατα του νησιού. Πρώτος
σταθμός το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από τις πιο γνωστές επαύλεις στην Ευρώπη και ακολουθεί το
ΚΑΝΟΝΙ, η ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ και ολοκληρώνουμε την περιήγηση μας με
το ανάκτορο ΜΟΝ ΡΕΠΟ. Το μεσημέρι καταλήγουμε στην πόλη επίσκεψη στο Κάστρο και στο
Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχο του νησιού, προαιρετικό γεύμα, και επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα περίπατοι στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με το βόρειο τμήμα του νησιού (ΡΟΔΑ - ΚΑΣΙΩΠΗ). Νωρίς το
απόγευμα θα φθάσουμε στην Παλαιοκαστρίτσα για να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα το
υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο μαγευτικός κολπίσκος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, επιβίβαση στο F/B για
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Ακολουθώντας στη συνέχεια την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, περνώντας από τη μικρή
κωμόπολη της ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ με το μνημείο των 'σαρανταεννέα' συνεχίζουμε για τις πηγές του
ΑΧΕΡΟΝΤΑ. Ένα τοπίο σπάνιας ομορφιάς, περπατώντας κατά μήκος του ποταμού, αντικρίζοντας
τους άγριους βράχους να αναβλύζουν ορμητικά τα γάργαρα και παγωμένα νερά μέσα από την
«καρδιά των σουλιώτικων βουνών», που στην κορυφή τους φιλοξενούν τα ιστορικά ΧΩΡΙΑ του
ΣΟΥΛΙΟΥ. Αμέσως μετά αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, από τη γνωστή πλέον διαδρομή, μέσω ΙΟΝΙΑΣ
ΟΔΟΥ, ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΡΙΟΥ, ΙΣΘΜΟΥ στάση, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

Υ.Γ. Είναι δυνατόν εφόσον την Πρωτομαγιά ανακοινωθεί απεργία στα F/B, η αναχώρηση από
Κέρκυρα να γίνει το βράδυ της 3ης ημέρας και η διανυκτέρευση να γίνει σε ξενοδοχείο
στην περιοχή της Ηγουμενίτσας ή της Πάργας.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:






Μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο POTAMAKI 3* στις MΠΕΝΙΤΣΕΣ.
3 πρωινά.
3 δείπνα σε μπουφέ.
Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ και αντίστροφα.





Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ. ημίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και
συνεχίζουμε μέσω ΛΑΡΙΣΑΣ, γεύμα προαιρετικά, ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, για να καταλήξουμε στο
ξενοδοχείο μας, στο ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ, πολύ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ, (Λουτρακίου), που
βρίσκονται στην Επαρχία Αλμωπίας, 13χλμ. βορειοδυτικά της Αριδαίας, στο νομό Πέλλας. Η
περιοχή είναι χτισμένη στις όχθες του θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Τα ιαματικά,
θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC, αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό,
όπου δημιουργούν ένα εντυπωσιακό τοπίο βουνού και δάσους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί μπορούμε να κάνουμε λουτροθεραπεία, στις μικρές κλειστές πισίνες, στον
καταρράκτη ή στη μεγάλη πισίνα και αμέσως μετά να πάρουμε το πρωινό μας, ξεκινώντας έτσι
ευχάριστα και συναρπαστικά την ημέρα μας. Αμέσως μετά θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην
πόλη της Έδεσσας με τους ομώνυμους καταρράκτες, ενώ λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε το
υπέροχο πάρκο του Αγίου Νικολάου, πανελλήνιο τουριστικό κέντρο αναψυχής μόλις 3
χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Νάουσας. Ένας επίγειος παράδεισος στην καρδιά της Ημαθίας.
Εξήντα στρέμματα πανέμορφης γης παίρνουν ζωή από τις πηγές του ιστορικού και πολλαπλά
πολύτιμου, ποταμού της Αράπιτσας. Γεύμα προαιρετικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, για
λουτροθεραπεία και περιπάτους στα σκιερά μονοπάτια του ποταμού. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ,
στους πρόποδες του Βέρμιου. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις, στην περιοχή της
ΛΑΡΙΣΑΣ και της ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:







Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILOXENIA 3* στην περιοχή
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ κοντά στα ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.



Φ.Π.Α.

ΣΕΡΡΕΣ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 25/5.
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓΓΙΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΔΡΑΜΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της Λαμίας και της
Λάρισας και προσπερνώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης θα καταλήξουμε στις ΣΕΡΡΕΣ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας με την πόλη, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια ακόμη συναρπαστική μέρα ξεκινά με πολλές εναλλαγές τοπίων και
σημαντικά αξιοθέατα. Πρώτος σταθμός το ΣΠΗΛΑΙΟ του ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ, το μεγαλύτερο
ποτάμιο σπήλαιο στον κόσμο. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ, ένα από τα
ομορφότερα και μεγαλύτερα σπήλαια της Ελλάδας, με το μήκος των διαδρομών του να φθάνει
τα 3 χιλιόμετρα. Τελευταίος σταθμός η πόλη της ΔΡΑΜΑΣ, πριν επιστρέψουμε το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στις ΣΕΡΡΕΣ, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό επίσκεψη στο ιστορικό ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ, αμέσως μετά θα φθάσουμε στη
γνωστή λουτρόπολη του ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Παραμονή, επίσκεψη και επιστροφή για μια ακόμη
σημαντική επίσκεψη στην κωμόπολη της ΚΕΡΚΙΝΗΣ αλλά και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της
ελληνικής φύσης με μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Θα γνωρίσουμε ένα μοναδικό υγροβιότοπο
στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του Στρυμόνα που προστατεύεται και από τη Σύμβαση Ραμσάρ.
Γεύμα προαιρετικά και μια βόλτα προαιρετικά με βάρκα στη λίμνη (καιρού επιτρέποντος) θα
κλείσει την ημέρα μας με τις καλύτερες εντυπώσεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αφήνουμε την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ. Επόμενος και τελευταίος σταθμός η
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ στους πρόποδες Ολύμπου. Προαιρετικό γεύμα σε ταβέρνα του
Λιτοχώρου και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ, με στάση σε καφέ της Εθνικής οδού στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PHILIPPOS XENIA 4* στην πόλη των
ΣΕΡΡΩΝ.
3 πρωινά.
3 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΟΥΛΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΞΟΥΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΠΑΡΓΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.45 π.μ., ημίωρη στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ και
συνεχίζουμε μέσω της κρεμαστής γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεση
στάση, για τις ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ, στο όμορφο χωριό της ΓΛΥΚΗΣ. Γεύμα προαιρετικά σε
γραφικό ταβερνάκι και περίπατοι στην κοίτη του ποταμού για να απολαύσουμε ένα μοναδικό
θέαμα, ανάμεσα στους τεράστιους βράχους, με τους ήχους των γάργαρων νερών να
αναβλύζουν από την καρδιά των Σουλιώτικων βουνών. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε
στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή ΛΥΓΙΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε και πάλι στην ΠΑΡΓΑ, όπου με τουριστικό πλοιάριο
θα επισκεφθούμε το όμορφο νησάκι των ΠΑΞΩΝ που βρίσκεται 7 μίλια νότια της Κέρκυρας και
σε απόσταση 8 μιλίων από τις Ηπειρωτικές ακτές, ενώ διοικητικά ανήκει στο Νομό Κέρκυρας.
Πρωτεύουσα των Παξών είναι ο γραφικός Γάιος ο οποίος προστατεύεται φυσικά, από δύο
νησάκια, την Παναγιά και τον 'Αγιο Νικόλαο. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στην ΠΑΡΓΑ
σχετική παραμονή και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά όμως αξιοθέατα. Θα φθάσουμε στο νησί της
ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για να γνωρίσουμε την ομώνυμη πόλη και λίγο αργότερα τον παραθαλάσσιο
τουριστικό οικισμό ΝΥΔΡΙ, απέναντι από το ΣΚΟΡΠΙΟ, το γνωστό νησί του ΩΝΑΣΗ. Παραμονή,
γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση μέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση, για ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΡΙΟ, όπου με μια ακόμη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού, θα φθάσουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή - 2 διανυκτερεύσεις - στο ξενοδοχείο «DIMITRA» στην περιοχή της ΛΥΓΙΑΣ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την επίσκεψη στους ΠΑΞΟΥΣ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΓΡΕΒΕΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ - ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
- ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
1Η HΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, μικρή στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ.
Aκολούθως μέσω Δομοκού - Καρδίτσας - Τρικάλων, φθάνουμε στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Στάση, γεύμα
προαιρετικά και συνεχίζουμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ με μικρό ενδιάμεσο σταθμό την πόλη των
ΓΡΕΒΕΝΩΝ. 'Αφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και περίπατοι γνωριμίας, στην πόλη με τα
αμφιθεατρικά χτισμένα αρχοντικά της και τα γνωστά γουναράδικα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η HΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη γραφική περιοχή των ΠΡΕΣΠΩΝ, για να γνωρίσουμε το
νησάκι του ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ στη μικρή ΠΡΕΣΠΑ, αλλά και το ακριτικό χωριό ΨΑΡΑΔΕΣ, στις
όχθες της ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΕΣΠΑΣ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Η επιστροφή μας στην
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, μέσω ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ, όπου θα έχουμε και στάση γνωριμίας με την
ακριτική πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η HΜΕΡΑ: Πρωινό επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ, καθώς επίσης και στο ΛΙΜΝΑΙΟ
ΟΙΚΙΣΜΟ. Αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, μέσω ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ, στάση,
γεύμα προαιρετικά γεύμα, ΔΟΜΟΚΟΥ - ΛΑΜΙΑΣ, μικρή στάση σε καφέ της περιοχής,
καταλήγουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕUROPA 4* της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ – ΑΡΤΑ – ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ - ΑΡΤΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ
ΑΡΑΧΘΟΣ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.15 π.μ. από ΑΘΗΝΑ, ημίωρη στάση στην περιοχή του ΙΣΘΜΟΥ
και μέσω της καλωδιακής γέφυρας ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ, περνάμε στη Στερεά Ελλάδα και
συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, τη ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ. Επίσκεψη
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΣΜΑ του ΑΙΤΩΛΟΥ, γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής. Ακολούθως μέσω
ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, θα τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο ARTA PALACE, για δείπνο και
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία υπέροχη εκδρομή στα γραφικά ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ, ξεκινά. Πρώτος
σταθμός το φράγμα Πουρναρίου που δημιουργεί και την τεχνητή λίμνη, για να ακολουθήσει μία
πανέμορφη διαδρομή από τα όμορφα χωριουδάκια ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΛΑΤΟ - ΔΑΦΝΙΩΤΗ, για
να φθάσουμε στο ιστορικό γεφύρι της πλάκας (κατεστραμμένο πλέον από τις τελευταίες
μεγάλες πλημμύρες) πάνω από τον ΑΡΑΧΘΟ, που ήταν το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι στα
Βαλκάνια και για να καταλήξουμε σε δύο ορεινά κεφαλοχώρια της περιοχής, τα ΑΓΝΑΝΤΑ και
τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ, που είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και ακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο της
περιοχής. Το ΣΠΗΛΑΙΟ της ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ, ωστόσο είναι ένας σημαντικός σταθμός, ανάμεσα
στα δύο κεφαλοχώρια, αφού είναι το μοναδικό "λευκό σπήλαιο" στην Ελλάδα, που το διασχίζει
ποταμός σε όλο το μήκος του. Περίπατοι στα δύο κεφαλοχώρια, γεύμα προαιρετικά. Επίσκεψη
στο ιστορικό γεφύρι της ΑΡΤΑΣ, που ενώνει τις όχθες του ποταμού Αράχθου, γνωστό για τη
μοναδική αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα, αλλά και στην πόλη της AΡΤΑΣ,
με το κάστρο και τις Βυζαντινές εκκλησίες, με πιο χαρακτηριστική αυτή της Παναγίας της
Παρηγορίτισσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Ημέρα επιστροφής με αρκετά όμως αξιοθέατα. Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στο
νησί της ΛΕΥΚΑΔΑΣ, για να γνωρίσουμε την ομώνυμη πόλη και λίγο αργότερα τον
παραθαλάσσιο τουριστικό οικισμό ΝΥΔΡΙ, απέναντι από το ΣΚΟΡΠΙΟ, το γνωστό νησί του
ΩΝΑΣΗ. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση μέσω ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, στάση,
ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ, όπου με μια ακόμη στάση σε καφέ της Εθνικής οδού, θα
φθάσουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:





Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτέρευσεις στο ξενοδοχείο ΑRTA PALACE 4*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.





Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΠΙΝΔΟΥ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 25/5.
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΒΛΑΧΟΧΩΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ - (ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ) - ΒΟΒΟΥΣΑ - ΓΡΕΒΕΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΗΛΙΑΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση από Αθήνα στις 7.15 π.μ., στάση στην περιοχή του ΚΙΑΤΟΥ της
Αμφιλοχίας, επίσκεψη στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, στο χωριό ΕΛΛΗΝΙΚΟ, γεύμα
προαιρετικά στο ΚΟΥΤΣΕΛΙΟ. Η διαδρομή μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ συνεχίζεται για το γραφικό
ΜΕΤΣΟΒΟ, που φιλοξενεί και το Μουσείο Τοσίτσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη στο Περιβόλι που βρίσκεται κοντά
στα σύνορα με τα Zαγοροχώρια της Hπείρου, σε ένα ορεινό τοπίο μοναδικής ομορφιάς. Για
όσους επιθυμούν, προτείνουμε εκδρομή με 4Χ4 (έξοδα ατομικά), για πεζοπορία στον
ακατέργαστο Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα (Πυρήνας εθνικού δρυμού και αρκουδόρεμα).
Αργά το μεσημέρι και αφού επιστρέψουμε από τη Βάλια Κάλντα, επόμενος σταθμός μας η
ΒΟΒΟΥΣΑ, όπου είναι το πιο απομακρυσμένο χωριό της ανατολικής πλευράς του Ζαγορίου και
μία μαγευτική εμπειρία για τον επισκέπτη. Μέσα από το χωριό περνάει ο Αώος ποταμός και είναι
η βοή των νερών, αυτό που έδωσε στο χωριό την ονομασία του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και η όμορφη 'περιπλάνηση' στο γύρω ορεινό όγκο συνεχίζεται. Ξεκινάμε
με το γεφύρι του Ζιάκα και συνεχίζουμε με το ψηλότερο γεφύρι της Δυτικής Μακεδονίας "το
γεφύρι Αζίζ Αγά" κοντά στο Τρίκωμο. Ακολουθεί η Σμίξη, το πιο κοντινό χωριό στο χιονοδρομικό
κέντρο της Βασιλίτσας, ενώ η ΣΑΜΑΡΙΝΑ είναι ένα πασίγνωστο χωριό, χτισμένο στο Σμόλικα σε
ύψος 1.550 μ. περίπου, μέσα σε ένα τοπίο ανεπανάληπτης ομορφιάς. Συνεχίζουμε με
κατεύθυνση τη νοτιοδυτική πλευρά του Νομού, για να επισκεφθούμε το ΜΝΗΜΕΙΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
στην Ανίτσα, την περιοχή δηλαδή όπου αναχαιτίστηκε η ιταλική προέλαση το 1940. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στο Μέτσοβο, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς, όπου φιλοξενούνται
εκτός των άλλων και οι μεγαλύτεροι χαυλιόδοντες στον κόσμο, μήκους 5.02 μ., από μαστόδοντα
ηλικίας τριών εκατομμυρίων χρόνων, όπου πρόσφατα βραβεύτηκε με το Ρεκόρ Γκίνες. Λίγο
αργότερα θα γνωρίσουμε την πόλη των ΓΡΕΒΕΝΩΝ. Η διαδρομή μας προς την Αθήνα
συνεχίζεται με ενδιάμεση στάση στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ και την περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις, στο παραδοσιακό ξενοδοχείο APOLLON στο ΜΕΤΣΟΒΟ.
3 πρωινά.
3 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 25/5.
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ - ΔΡΑΜΑ - ΠΡΟΠΟΔΕΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση για καφέ στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, για το γραφικό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, με τη μοναδική θέα στη θάλασσα του Θερμαϊκού και την πόλη της
Θεσσαλονίκης. Γεύμα προαιρετικά και συνεχίζουμε μέσω ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ για να
τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για ΘΑΣΟ.
Περιήγηση - γνωριμία με το νησί με τη διαδρομή μας κατά μήκος της δυτικής ακτής, για να
συναντήσουμε τις Σκάλες Μαριών, Καλλιράχης και Πρίνου και να καταλήξουμε στην
πρωτεύουσα Θάσο ή Λιμένα. Χρόνος για την επίσκεψη μας στον αρχαιολογικό χώρο με το
θέατρο του 3oυ αιώνα π.Χ. Παραμονή, γεύμα προαιρετικά και επιστροφή με το F/B το απόγευμα
στην ΚΕΡΑΜΩΤΗ και το ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ, που
βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κατάφυτου όρους Παγγαίου, σε μια θαυμάσια τοποθεσία, σε
υψόμετρο 753 μ. Είναι ένας από τους δύο ιερούς χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας, που
συνεχίζει και σήμερα να αποτελεί πόλο έλξης πλήθους πιστών, που έρχονται να προσκυνήσουν
την "αχειροποίητο εικόνα της Θεοτόκου" και να ηρεμήσουν μέσα στο γαλήνιο περιβάλλον της.
Παραμονή - προσκύνημα και συνεχίζουμε για την επίσκεψη μας στο ΣΠΗΛΑΙΟ της ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ.
Είναι ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια της Ευρώπης. Ο πλούσιος διάκοσμος του περιλαμβάνει,
εκτός από τεράστιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε διάφορους χρωματισμούς και τους
σπάνιους εκκεντρίτες. Οι εκκεντρίτες ή ελικτίτες είναι σπάνιοι σχηματισμοί που δημιουργούνται
«αψηφώντας» τους νόμους της βαρύτητας και ακολουθώντας ακανόνιστες πορείες. Το
μεσημέρι καταλήγουμε στην πόλη της ΔΡΑΜΑΣ. Χρόνος ελεύθερος στο χώρο του Δημοτικού
κήπου και την Πλατεία Ελευθερίας, για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας την ΚΑΒΑΛΑ, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή
ευχάριστη παράκαμψη, στους πρόποδες του Ολύμπου και την ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,
αλλά και το γραφικό Λιτόχωρο όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Ακολούθως μέσω
ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ΕSPERIA» 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
3 δείπνα.
Εισιτήρια F/B για τη ΘΑΣΟ.
Αρχηγός – συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΚΥΘΗΡΑ, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 25/5.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί από ΑΘΗΝΑ, με προορισμό τη ΝΕΑΠΟΛΗ. Η διαδρομή
μας από τη νέα εθνική οδό ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, με ενδιάμεση στάση στο ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, μας
οδηγεί το μεσημέρι στο λιμάνι της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, επιβίβαση στο F/B και απόπλους για ΚΥΘΗΡΑ,
άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Θα επισκεφθούμε το ΛΙΒΑΔΙ με τη μεγαλύτερη
πέτρινη γέφυρα των Βαλκανίων, με (13) τόξα και συνεχίζουμε με τη ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο
χρώμα τα γραφικά δρομάκια και το ΚΑΣΤΡΟ και καταλήγουμε στο ΚΑΨΑΛΙ το γραφικό λιμάνι
με τους δυο πανέμορφους κολπίσκους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και συνεχίζουμε τη γνωριμία με το νησί, με επίσκεψη στην ΠΑΝΑΓΙΑ τη
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ και το ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τα πολλά τρεχούμενα νερά
και θα κλείσουμε τη γνωριμία με το νησί με το μεγαλύτερο χωριό του, τον ΠΟΤΑΜΟ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην παραλία, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι, επιβίβαση στο F/Β και απόπλους για
ΝΕΑΠΟΛΗ και συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο FILOXENIA, στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Εισιτήρια F/B από και προς τα ΚΥΘΗΡΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ & ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΕΡΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΑΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ - ΦΟΙΝΟΚΟΥΝΤΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. από Αθήνα, Αρτεμίσιο ημίωρη στάση και συνεχίζουμε
προσπερνώντας την ΤΡΙΠΟΛΗ και τη ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, μέσω ΙΣΑΡΙ φθάνουμε στην ΑΓΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ. Επίσκεψη της εκκλησίας του 10ου αιώνα που από τα θεμέλια της αναβλύζουν
πολλά νερά ενώ στη σκεπή της έχουν φυτρώσει 17 πανύψηλα δένδρα. Γεύμα προαιρετικά και
συνεχίζουμε για τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα, επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ,
πολιούχου της πόλης, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΔΥΡΟ. Ακολουθώντας μία πανέμορφη παραλιακή
διαδρομή ανατολικά του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ κόλπου (Μεσσηνιακή Μάνη) φθάνουμε στην
ΑΡΕΟΠΟΛΗ. Διατηρητέος οικισμός με την "ιδιαίτερη γοητεία" του μανιάτικου τοπίου, με μία
μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Στην πόλη που πήρε το
όνομα της από το θεό του πολέμου ('Αρεως πόλη), θα παραμείνουμε για επίσκεψη και
προαιρετικό γεύμα, αφού πρώτα επισκεφθούμε το μοναδικής ομορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔΙΡΟΥ,
μία σπάνια εμπειρία σε ένα ταξίδι 1.600 μέτρων σε έναν υπόγειο ποταμό. Το απόγευμα
επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, με ενδιάμεση στάση στην ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ,
ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια
νερά, μεγαλόπρεπα κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, που κάνει την
Καρδαμύλη ένα από τα ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεμες θάλασσες και τα
θαυμάσια ηλιοβασιλέματα του Μεσσηνιακού κόλπου. Το βράδυ δείπνο στο εστιατόριο του
ξενοδοχείου, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινά στο Ν.Δ. άκρο της Πελοποννήσου, στη
γραφική και γοητευτική ΠΥΛΟ, με το επιβλητικό μνημείο των "ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ", χτισμένη
αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, βλέποντας την από το λιμάνι σου
δίνει την αίσθηση του νησιού. Ακολουθεί η ΜΕΘΩΝΗ, η πόλη με το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ,
από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, με το θαυμάσιο ακρόπυργο. Λίγο αργότερα
θα βρεθούμε στη ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα
με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*, στην παραλία της
Καλαμάτας.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΑΡΙΣΤΗ - ΓΕΦΥΡΙ ΚΟΚΟΡΗ - ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΜΕΤΣΟΒΟ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ με προορισμό την πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Μικρές ενδιάμεσες στάσεις θα γίνουν για καφέ και προαιρετικό γεύμα στο MOTEL REST και την
Αμφιλοχία αντίστοιχα. Λίγο πριν την είσοδο της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, θα επισκεφθούμε το
ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ με τα κέρινα ομοιώματα. Αμέσως μετά θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο
ΠΑΛΛΑΔΙΟ, στο κέντρο της πόλης, δείπνο και διασκέδαση στο γνωστό μουσικό στέκι των
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τη "ΣΤΟΑ του ΛΟΥΛΗ", διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κεντρικό Ζαγόρι. Η διαδρομή μας από τις ΚΑΡΥΕΣ,
ανεβαίνει και περνά από το ΓΕΦΥΡΙ του ΚΟΚΟΡΗ και μας οδηγεί στο κεφαλοχώρι της περιοχής,
το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ, σχετική παραμονή και συνεχίζουμε για το γραφικό ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ. Εδώ θα
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι το εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και να
θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα που προσφέρει η ΧΑΡΑΔΡΑ του ΒΙΚΟΥ, ενώ σε παραδοσιακή
ταβέρνα του χωριού θα έχουμε ένα ξεχωριστό γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ
και τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ, όπου με μικρά πλοιάρια (έξοδα ατομικά) θα φθάσουμε στο γραφικό
νησάκι, που φιλοξενεί και το "ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ" του ΑΛΗ ΠΑΣΑ. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ανάβαση στην Πίνδο με μοναδική θέα προς τη λίμνη ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ και
το οροπέδιο των Ιωαννίνων καθώς η καταπράσινη διαδρομή μας οδηγεί στο γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ.
Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για Αθήνα μέσω ΙΟΝΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ με
ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PALLADIO 3*, στο κέντρο των
Ιωαννίνων.
2 πρωινά σε μπουφέ.
1 δείπνο με ζωντανή μουσική σε ταβέρνα της πόλης.
1 γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα στο ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ - ΒΟΪΔΟΚΟΙΛΙΑ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΛΟΥΣΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΒΥΤΙΝΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.30 π.μ. από Αθήνα, ημίωρη στάση στην περιοχή του Αρτεμισίου
και συνεχίζουμε μέσω ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ για τα καταπράσινα τοπία του ΛΟΥΣΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ,
σχετική παραμονή και συνεχίζουμε για ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΑ και ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ, όπου θα
έχουμε στάση και γεύμα προαιρετικά και η διαδρομή μας συνεχίζεται για την ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ την
τρίτη σε πληθυσμό πόλη του νομού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια υπέροχη εκδρομή στο ΝΔ άκρο της Πελοποννήσου ξεκινά. Η
διαδρομή μας με μοναδική θέα στη λιμνοθάλασσα του Διβαρίου και τη γραφική παραλία της
Βοϊδοκοιλιάς, μας οδηγεί στη γοητευτική κωμόπολη ΠΥΛΟ. Χτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο
άκρο του κόλπου του ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, σου δίνει την αίσθηση νησιού. Επίσκεψη στο επιβλητικό
μνημείο των «ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ» και συνεχίζουμε για ΜΕΘΩΝΗ, την πόλη με το
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ακολουθεί
επίσκεψη στη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα την ΚΑΛΑΜΑΤΑ, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους
γνωριμίας και επίσκεψη στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ, πολιούχο της πόλης. Επιστροφή το
απόγευμα στη ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ, για τον απογευματινό καφέ, πριν καταλήξουμε και πάλι στην
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, για ξεκούραση και περιπάτους στην όμορφη παραλία, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΒΥΤΙΝΑ - ΑΘΗΝΑ: Πρωινό και επίσκεψη στη
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ) ένα μικρό χωριό στη δυτική πλαγιά του όρους Αιγάλεω, που
φιλοξενεί τον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΣΩΤΗΡΟΣ, ένα Βυζαντινό μνημείο του 11ου
αιώνα, που η λαϊκή παράδοση το ονομάζει "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ". Επόμενος
σταθμός η ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ και η μαγευτική διαδρομή μας για τη ΒΥΤΙΝΑ, στάση - επίσκεψη
και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση στο ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο ΚΥPARISSIA BEACH στην Κυπαρισσία.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ.
Επίσκεψη της ερειπωμένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν χτισμένη στην πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ.
Θα δούμε τη Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που
δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής προαιρετικά. Ακολούθως
μέσω ΣΠΑΡΤΗΣ στάση - επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς, καταλήγουμε αργά το απόγευμα στη
ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο κοντινό και γραφικό νησάκι της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ. Αμέσως
μετά θα φθάσουμε στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του Γ.
ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ. Γεύμα προαιρετικά και
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, στο ΓΥΘΕΙΟ, αλλά
και με μικρή παράκαμψη στο γραφικό ΚΕΦΑΛΑΡΙ για γεύμα προαιρετικά και σε καφέ της Εθνικής
οδού, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE στη Νεάπολη Λακωνίας.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΣΚΥΡΟΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση το πρωί για Κύμη με ενδιάμεση στάση, επιβίβαση στο F/B και
απόπλους στα Λινάρια, το γραφικό λιμάνι μας Σκύρου, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο Skiros Palace πάνω σε υπέροχη παραλία. Χρόνος ελεύθερος, ξεκούραση, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για το βόρειο μέρος του νησιού, με τα πυκνά
πευκοδάση που μας φορές φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια, μικρά
εκκλησάκια και πανέμορφες παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά. Εκεί, θα
συναντήσουμε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς
κολπίσκους. Επιστρέφουμε στη ΧΩΡΑ, για να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το
Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και τον οικισμό Μαγαζιά που βρίσκεται κάτω από τη
Χώρα, με την αμμουδερή παραλία. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την παλιά Χώρα μας Σκύρου,
χτισμένη αμφιθεατρικά μας πλαγιές λόφου, στη σκιά μας Μεσαιωνικού Κάστρου, με τα
παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο νότιο τμήμα του νησιού. Θα επισκεφθούμε την όμορφη
παραλία μας Καλαμίτσας και με το παραθαλάσσιο χωριό Πεύκο, κλείνουμε την επίσκεψη μας
στο νησί και συνεχίζουμε για το λιμάνι Λινάρια, επιβίβαση στο φέρυ μποτ για Κύμη. ‘Αφιξη και
μέσω Ερέτριας, στάση, καταλήγουμε το βράδυ στην Αθήνα.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, σε ξενοδοχείο 4* (Skiros Palace).
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ και αντίστροφα.
Φόρος διαμονής.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΤΗΝΟΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση της 6.00 π.μ. για το λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους για ΤΗΝΟ. Μετά από τετράωρο θαλάσσιο ταξίδι φθάνουμε στο νησί της
Μεγαλόχαρης. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά μέχρι την τακτοποίηση
της στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα, επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κεχροβουνίου, το μοναστήρι όπου
μόνασε η Αγία Πελαγία. Προσκύνημα και επίσκεψη στο κελί της Αγίας, χάρις στο όραμα της
οποίας έγινε η εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός το χωριό
ΒΩΛΑΚΑΣ, ένα μεσαιωνικό καθολικό χωριό, χτισμένο σε υψόμετρο 280 μέτρων, σε ένα μικρό
οροπέδιο στη μέση του νησιού, με αρκετά από τα σπίτια χτισμένα επάνω σε σφαιρικούς
βράχους. Ακολουθεί επίσκεψη στο όμορφο γραφικό ψαροχώρι της Τήνου, τον Πάνορμο. Γεύμα
προαιρετικά και συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό του Πύργου, με το νέο Μουσείο
μαρμαροτεχνίας, το σπίτι – Μουσείο του σπουδαίου γλύπτη Γιανούλη Χαλεπά και το Μουσείο
Τήνιων καλλιτεχνών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο της νωρίς το απόγευμα, χρόνος ελεύθερος για
κολύμπι, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μετάβαση στον ΙΕΡΟ ΝΑΟ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ, για παρακολούθηση της
θείας λειτουργίας και προσκύνημα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο της, check out και
χρόνος ελεύθερος για περιπάτους και αγορά αναμνηστικών, μέχρι την επιβίβαση της στο πλοίο
της επιστροφής το μεσημέρι για το λιμάνι της Ραφήνας. ‘Αφιξη και μεταφορά στην Αθήνα.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
Εισιτήρια πλοίων οικονομικής θέσης ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ.
2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο AEOLOS BAY 3*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ "BELLE HELLENE"
ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ.
Επίσκεψη της ερειπωμένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν χτισμένη στην πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ.
Θα δούμε τη Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που
δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής προαιρετικά. Ακολούθως
μέσω ΣΠΑΡΤΗΣ, στάση, ΓΥΘΕΙΟΥ, στάση, καταλήγουμε το απόγευμα στο ΒΑΘΥ ΓΥΘΕΙΟΥ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΑΡΕΟΠΟΛΗ, διατηρητέος οικισμός με την "ιδιαίτερη
γοητεία" του μανιάτικου τοπίου, με μία μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με
μικρά φρούρια, φθάνουμε για να επισκεφθούμε το μοναδικής ομορφιάς ΣΠΗΛΑΙΟ του ΔΥΡΟΥ,
μία σπάνια εμπειρία σε ένα ταξίδι 1.600 μ. σε έναν υπόγειο ποταμό. Λίγο αργότερα στον όμορφο
οικισμό του ΛΙΜΕΝΑ ή του ΝΕΟΥ ΟΙΤΥΛΟΥ στη Μεσσηνιακή Μάνη, θα γευματίσουμε
προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, με τα παλαιά
αρχοντικά, το σπίτι του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο
ΚΑΣΤΡΟ. Γεύμα προαιρετικά και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:








Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο BELLE HELLENE στο ΒΑΘΥ ΓΥΘΕΙΟΥ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06.15 π.μ.) ΙΣΘΜΟΣ – στάση, ΠΑΤΡΑ – ΚΥΛΛΗΝΗ –
επιβίβαση στο F/B για ΖΑΚΥΝΘΟ, άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για
γνωριμία με την πόλη, δείπνο, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί αναχώρηση για επίσκεψη στο ΛΟΦΟ ΣΤΡΑΝΗ, όπου ο Σολωμός έγραψε
τον «Ύμνο στην Ελευθερία». Στη συνέχεια στον ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΡΑΧΟ, επίσκεψη στο Ενετικό
Φρούριο, στο προάστιο Μπόχαλη, προσκύνημα στο Ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Από εκεί
μετάβαση στον ‘Αγιο Διονύσιο για προσκύνημα και ακολούθως φθάνουμε στην παραλία
ΛΑΓΑΝΑ για γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στο ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ για προσκύνημα και επίσκεψη στο
ναό της ΑΓΙΑΣ ΜΑΥΡΑΣ με της καταπληκτικούς θησαυρούς ζωγραφικής και μαντολινάτες.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Το πρωί περίπατος στο ΑΡΓΑΣΙ και ΒΑΣΙΛΙΚΟ με το θαυμάσιο πευκώνα. Στη
συνέχεια, μετάβαση στην πόλη της Ζακύνθου για επίσκεψη των Μουσείων ΣΟΛΩΜΟΥ και
ΚΑΛΒΟΥ. Επιβίβαση στο F/B για ΚΥΛΛΗΝΗ και μέσω ΠΑΤΡΩΝ, για Αθήνα, με ενδιάμεση στάση,
άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Αρχηγός - συνοδός.
Εισιτήρια F/B ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΚΥΛΛΗΝΗ.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση μας 07.45 π.μ., περιοχή ΛΑΜΙΑΣ, ημίωρη στάση και συνεχίζουμε για
την πόλη του ΒΟΛΟΥ, γεύμα προαιρετικά στα περίφημα τσιπουράδικα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στη γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ, αλλά και την όμορφη
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια και να απολαύσουμε
πανοραμικά τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο,
διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και από το λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ, με τουριστικό πλοιάριο ξεκινάμε για
μία πολύ όμορφη εκδρομή – κρουαζιέρα στο καταπράσινο νησί μας ΣΚΙΑΘΟΥ. Θα
επισκεφθούμε μας ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ και τη ΧΩΡΑ όπου φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ του
ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο λιμανάκι του Αγίου Αχίλλειου και στο
ξενοδοχείο μας στη συνέχεια για δείπνο και διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μία όμορφη εκδρομή στα πηλιορείτικα χωριά ξεκινάει. Πρώτος
σταθμός οι ΜΗΛΙΕΣ, ένα από τα γραφικότερα χωριά του Πηλίου και αφετηρία του «διάσημου
Μουντζούρη» και ακολουθεί η ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ, ένα ακόμη χαρακτηριστικό χωριό του βουνού των
Κενταύρων. Είναι ήδη μεσημέρι και βρισκόμαστε στα ΧΑΝΙΑ την καλύτερη ίσως επιλογή στο
Πήλιο για να γευματίσουμε προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη
το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο PARK 4* στο ΒΟΛΟ.
2 πρωινά.
2 δείπνα.
Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την εκδρομή στη ΣΚΙΑΘΟ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

ΙΤΕΑ - ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, 3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 26/5.
ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση της 08.00 π.μ., ημίωρη στάση σε ΚΑΦΕ στην περιοχή του
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, άφιξη στη Θήβα. Επίσκεψη του νέου και πολύ σπουδαίου ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ και συνεχίζουμε για την όμορφη παραλία ΣΑΡΑΝΤΗ. Παραμονή, γεύμα
προαιρετικά. Αμέσως μετά αναχώρηση μέσω ΔΙΣΤΟΜΟΥ για την παραλία της ΙΤΕΑΣ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της, δείπνο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και φθάνουμε στα ΧΑΝΙΑ όπου με μικρό καΐκι σε λίγα λεπτά, θα περάσουμε
στα ΤΡΙΖΟΝΙΑ. Ένα καταπράσινο νησί στον Κορινθιακό κόλπο, το μοναδικό στην περιοχή
κατοικήσιμο. Το άγνωστο σε πολλούς αυτό νησί, διαθέτει ένα πανέμορφο φυσικό λιμάνι, κατά
μήκος της ακτής του υπάρχουν της παραδοσιακές ταβέρνες, εστιατόρια και καφέ για να
απολαύσουμε το μαγευτικό τοπίο που απλώνεται μπροστά της. Μέσα σε 2 μόνο τετραγωνικά
χιλιόμετρα, περικυκλωμένα από θάλασσα, χωράνε ελιές, αμπέλια και άλλα οπωροφόρα δέντρα,
χαρακτηριστικά της ελληνικής φύσης, τα οποία προστίθενται στην ομορφιά του καταπράσινου
νησιού. Παραμονή, επίσκεψη και αναχώρηση για επίσκεψη στο ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ. Το απόγευμα
επιστρέφουμε και πάλι στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο της στην ΙΤΕΑ, για περιπάτους, δείπνο,
διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το ορεινό ΛΙΔΩΡΙΚΙ, και την τεχνητή ΛΙΜΝΗ
του ΜΟΡΝΟΥ, ενώ μία πολύ όμορφη καταπράσινη διαδρομή θα της οδηγήσεις στην πόλη της
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ και την παραλία ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ, όπου θα έχουμε και γεύμα προαιρετικά. Νωρίς το
απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝΘΕΤΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:









Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις, στο ξενοδοχείο GALINI 3* στην ΙΤΕΑ.
2 πρωινά.
2 δείπνα σε γραφικό παραθαλάσσιο ταβερνάκι.
Εισιτήρια πλοιαρίου για τα ΤΡΙΖΟΝΙΑ.
Αρχηγός - συνοδός.
Φόρος διαμονής.
Φ.Π.Α.

