


Special Deal
Ειδική Προσφορά και 

εγγυημένα χαμηλή τιμή.

All Inclusive
Πακέτα Πλήρους 

διατροφής με 
επιπλέον παροχές

New
Νέο προϊόν ή νέα 

συνεργασία

Family Fun
Ιδανικές οικογενειακές 

διακοπές. 
Δραστηριότητες ή 
ειδικές παροχές για 

παιδιά. 

Early Booking
Ειδική τιμή για κρατήσεις 

έως την ημερομηνία 
που  αναγράφεται στον 

τιμοκατάλογο.

Στις τιμές του παρόντος εντύπου δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ο οποίος βρίσκεται σε ισχύ από 01/01/2018. Tο αντίτιμο του εν λόγω 
φόρου, χρεώνεται ανά ημέρα ανά δωμάτιο, διαμέρισμα ή σουίτα και καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. 0,50€ για 

ξενοδοχεία 2 αστέρων | 1,50€ για ξενοδοχεία 3 αστέρων | 3,00€ για ξενοδοχεία 4 αστέρων | 4,00€ για ξενοδοχεία 5 αστέρων

Λαμβάνοντας μέρος σε μία από τις οργανωμένες εκδρομές του παρόντος εντύπου σημαίνει αυτομάτως ότι αποδέχεστε τους 
«Όρους Συμμετοχής σε Οργανωμένη Εκδρομή». Ζητήστε τους από έναν ταξιδιωτικό μας σύμβουλο ή διαβάστε τους στο site μας.
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Ξενοδοχεία Εκδρομές στην Ελλάδα

Εκδρομές στο Εξωτερικό



Το Sikyon Coast 4* βρίσκεται στην ομορφότερη παραλία του 
Κορινθιακού κόλπου και συνορεύει με το πευκόδασος του 

Ξυλοκάστρου. Διαθέτει 41, πολυτελή, κομψά σχεδιασμένα δωμάτια 
με καλαίσθητη μοντέρνα επίπλωση, συνδυάζοντας την απλότητα με τη 
κομψότητα & την αρμονία με το φυσικό περιβάλλον με θέα προς τη 
θάλασσα του Κορινθιακού ή το όμορφο πευκοδάσος του Ξυλοκάστρου. 
Το σημείο εστίασης του Ξενοδοχείου είναι η ιστορική βίλα του διάσημου 
έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού, ένα μοναδικής αρχιτεκτονικής 
τεχνοτροπίας οικοδόμημα του 20ου αιώνα.  

Sikyon Coast  Hotel and Resort 4* Sup. 
Ξυλόκαστρο

Alkyon Resort Hotel & Spa 4* 
Βραχάτι Κορινθίας

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο 123 € 119 €

3ο άτομο ενήλικας 30 € 27 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 6 20 € 17 €

4ο άτομο παιδί 7-12 25 € 22 €

Family room 2 χώρων * 178 € 166 €

5ο άτομο σε Family 25 € 22 €

Μονόκλινο 98 € 94 €

Περιλαμβάνονται: 
Πρωϊνό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου | Γεύμα σε μενού 3 πιάτων με 

δυνατότητα επιλογής από πολλές προτάσεις από τον Σεφ του ξενοδοχείου 
(13:00-18:00) | Δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους 
| 10% έκπτωση επί του ala carte μενού του εστιατορίου Palmers (μόνο στο 

φαγητό) | Δωρεάν Late Check out κατόπιν διαθεσιμότητας | Δωρεάν υπαίθριο 
πάρκινγκ

*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά |  Ένας ενήλικας και ένα παιδί 
έως 6 ετών στο δωμάτιο χρεώνονται ως μονόκλινο

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Standard 89 €

3ο άτομο ενήλικας 31 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν

Δίκλινο Executive 118 €

3ο άτομο ενήλικας 41 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν

Junior Suite 156 €

3ο άτομο ενήλικας 55 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 3 Δωρεάν

4ο άτομο παιδί 4-12 39 €

Μεζονέτα * 156 €

Μονόκλινο Standard 69 €

*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά | Περιλαμβάνονται: Δωρεάν 
Wi Fi  | Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου | Δωρεάν χρήση της σάουνας, του χαμάμ και 

του τζακούζι για τους διαμένοντες σε Junior Suite

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Alkyon Resort Hotel & Spa βρίσκεται 
στο Βραχάτι Κορινθίας και λειτουργεί όλο τον χρόνο. Χτισμένο σε 

μια έκταση 25.000 τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια 
όαση γαλήνης και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες  διαμονής, υγείας και ευεξίας, εστίασης, 
οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων. Με θέα στους καταπράσινους 
κήπους όλα τα δωμάτια Standard, Superior και Executive και, οι 
ευρύχωρες Junior σουίτες εφοδιασμένες με ενδοδαπέδια θέρμανση 
και καφετιέρα Nespresso, συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες ενώ, τα διαμερίσματα και οι μεζονέτες εξασφαλίζουν 
μοναδική άνεση στις οικογένειες.
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Το ξενοδοχείο HELMOS βρίσκεται στην κεντρική πλατεία 
Καλαβρύτων, σε απόσταση 15χμ από το χιονοδρομικό 

κέντρο Καλαβρύτων. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον οδοντωτό 
σιδηρόδρομο που ξεκινάει από το Διακοφτό, να κάνετε rafting και 
canoe kayak στον Λάδωνα ποταμό, να επισκεφθείτε το σπήλαιο 
των Λιμνών, ο Φράγκικο Κάστρο της Ωριάς και το εκκλησάκι της 
Παναγιάς της Πλατανιώτισσας. Tο εστιατόριο του ξενοδοχείου, 
EΣΠEPIΔEΣ, προσφέρει τοπικά και διεθνή πιάτα μεσημέρι και 
βράδυ ενώ στην αίθουσα σερβίρεται american buffet breakfast. 
Δώστε ραντεβού στους άνετους καναπέδες του σαλονιού για ένα 
καφέ ή τσάι, ξεφυλλίστε τις εφημερίδες δίπλα στο τζάκι.

Helmos Hotel 4* Καλάβυτα

Avaris Hotel 5* Καρπενήσι

Το ξενοδοχείο Avaris, είναι χτισμένο στο μαγευτικό Καρπενήσι. 
Η ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων του αλλά και η πολυτέλεια 

των χώρων του, συνθέτουν έναν ιδανικό συνδυασμό για όσους 
αναζητούν μια πραγματική απόδραση από την καθημερινότητα. Οι 
εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου περιλαμβάνουν 
αίθουσα αναψυχής, παιδότοπο και 24ωρη υπηρεσία υποδοχής. Για 
όσους θέλουν να γυμναστούν και να διατηρήσουν τη φόρμα τους 
και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, το ξενοδοχείο διαθέτει 
χώρους άθλησης και ευεξίας. Ο κήπος αποτελεί, ίσως, το καλύτερο 
σημείο για να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε. Το ξενοδοχείο διαθέτει 
εστιατόριο και μπαρ χαρίζοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες του να 
χαλαρώνουν στο τέλος της ημέρας. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο 83 € 73 €

3ο άτομο παιδί έως 12 15 € 10 €

Suite 3 ατόμων 115 € 100 €

Suite 4 ατόμων 135 € 120 €

Suite 5 ατόμων 155 € 135 €

Μονόκλινο 47 € 47 €

Οι τιμές στις σουίτες αφορούν το σύνολο των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο Standard 75 € 58 €

Loft Triple 81 € 62 €

Δίκλινο Deluxe 87 € 67 €

Loft Suite 137 € 106 €

Suite 175 € 139 €

3ο & 4o άτομο ενήλικας Δωρεάν Δωρεάν

3ο & 4o άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Standard 70 € 56 €

Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. Έπειτα 
θα προσαυξηθούν περίπου 8% | Ημερήσια επιβάρυνση ημιδιατροφής 12€ ο ενήλικας & 
7€ για τα παιδιά 4-12 ετών | Περιλαμβάνονται: Πρωϊνό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
| Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet | Δωρεάν Early Check in & Late Check out κατόπιν 
διαθεσιμότητας | Στεγασμένος χώρος Parking | Αναλυτική περιγραφή χωρητικότητας 
δωματίων: Standard room: Maximum 2 άτομα + 1 baby cot | Loft Triple: Maximum 
3 άτομα | Deluxe room: Maximum 4 άτομα | Loft Suite: Maximum 4 άτομα | Suite: 

Maximum 4 άτομα
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Grand Vytina Hotel & Suites 3* Βυτίνα

Στην καρδιά της Βυτίνας,λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω απο 
την πλατεία και με μια σπάνια θέα προς τον ορεινό όγκο 

του δασοσκέπαστου Μαίναλου,το ξενοδοχείο ανατρέπει και 
επαναπροσδιορίζει τα πρότυπα της φιλοξενίας στην Αρκαδία.
Αισθητική αρτιότητα ,σύγχρονη πολυτέλεια και αέρινη ατμόσφαιρα 
είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου και αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Club Hotel Casino Loutraki 5* Λουτράκι

Στη μεγαλύτερη και ομορφότερη παραλία του Λουτρακίου, με 
εκπληκτική θέα στον Κορινθιακό Κόλπο, το 5 αστέρων θέρετρο Club 

Hotel Loutraki είναι ο ιδανικός προορισμός για ονειρικές αποδράσεις 
από την καθημερινότητα. Στο Club Hotel Casino Loutraki η κάθε στιγμή 
της διαμονής σας είναι μια απολαυστική και ξεκούραστη εμπειρία. 
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο Executive Θέα βουνό 159 € 157 €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 40 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Θέα βουνό 147 € 145 €

Δίκλινο Deluxe Θέα θάλασσα 199 € 197 €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 40 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Θέα θάλασσα 185 € 183 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής ή πλήρους διατροφής, 16€ κατ' άτομο ανά γεύμα | Ένα παιδί 
έως 12 ετών & ένας ενήλικας χρεώνονται ως μονόκλινο | Περιλαμβάνονται: Υπόγειο 

πάρκινγκ | Χρήση θερμαινόμενης πισίνας, τζακούζι, σάουνα, χαμάμ και γυμναστηρίου | 
Δυνατότητα Late Check out έως τις 15:00

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Mini Suite 132 €

3ο άτομο ενήλικας 11 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν
3ο άτομο παιδί 7-12 11 €

Family room * 154 €

Μονόκλινο 88 €

*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 3 παιδιά συνολικά | Περιλαμβάνονται: Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν μπαλκόνι με πανοραμική θέα στο Μαίναλο |  Αυτόνομη θέρμανση, internet, 

parking και room service από τις 08:00 έως 00:00

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση  με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Deluxe 149 €

Junior Suite 185 €

Executive Suite 210 €

Luxury Suite 260 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 12 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 12 €

Μονόκλινο Deluxe 118 €
 
Οι τιμές για 3ο & 4ο άτομο αναφέρονται σε όλους τους τύπους δωματίων |  Επιβάρυνση 

ημιδιατροφής: 24€ ο κάθε ενήλικας & 14€ για παιδιά 3-12 ετών

Nymfasia Arcadia Resort 5* Αρκαδία

Το Arcadia Resort είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, στις παρυφές 
του ελατοσκέπαστου όρους Μαινάλου στην Βυτίνα Αρκαδίας. 

Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, με το πέτρινο περίβλημα και τους 
μοντέρνους εσωτερικούς χώρους, εντάσσεται πλήρως στον 
καταπράσινο περιβάλλοντα χώρο. Με στόχο την καλαισθησία σε 
προσιτές τιμές, προσφέρει κομψά διακοσμημένα δωμάτια και σουίτες, 
γκουρμέ εστίαση, σαλόνι, μπαρ και ένα εντυπωσιακό αίθριο.
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Domotel Anemolia Mountain Resort 4*
Αράχοβα

Το Anemolia Resort & Conference βρίσκεται στις παρυφές 
της Αράχωβας, με πανέμορφη θέα στην κοιλάδα των 

Δελφών και στον Παρνασσό, και προσφέρει θερμαινόμενη 
πισίνα, γυμναστήριο και σάουνα. Το χειμώνα, οι επισκέπτες 
μπορούν να επισκεφτούν το κοντινό θέρετρο σκι.

Arahova Inn & Conference 3* Αράχοβα

Το Arahova Inn & Conference βρίσκεται σε μια ήσυχη 
τοποθεσία, στο γραφικό χωριό της Αράχωβας, σε υψόμετρο 

950 μέτρων. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi, 24ωρη ρεσεψιόν, χώρο 
με τηλεόραση/lounge και αίθουσα πρωινού. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει 42 δίκλινα δωμάτια με 1 queen size ή 2 μονά κρεβάτια 
και μπαλκόνι. Το ξενοδοχείο παρέχει εύκολη πρόσβαση στο 
χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, καθώς και στο αρχαίο 
μνημείο των Δελφών. 

Το ξενοδοχείο  Parnassos βρίσκεται σε μοναδική τοποθεσία, 
στην καρδιά των Δελφών, που αποτελεί ιδανικό προορισμό 

όλες τις εποχές του χρόνου. Πολύ κοντά βρίσκονται το 
χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού και η Αράχωβα. Τα δωμάτια 
του ξενοδοχείου είναι ευρύχωρα, πλήρως εξοπλισμένα, με 
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Όλες οι μονάδες είναι 
άρτια επιπλωμένες και όμορφα διακοσμημένες.

Parnassos Delphi Hotel 3*  Δελφοί

Mouzaki Palace 4* Μουζάκι Καρδίτσας

Το Mouzaki Hotel & Spa διαθέτει εσωτερική πισίνα, πανοραμική 
θέα στην πόλη και στα βουνά της Θεσσαλίας. Τα δωμάτια είναι 

ευρύχωρα και όλα περιλαμβάνουν μεγάλο ιδιωτικό μπαλκόνι με 
θέα. Το μπαρ δίπλα στην πισίνα σερβίρει δροσιστικά ποτά και το 
εστιατόριο Ambrosia του ξενοδοχείου προσφέρει μεσογειακή κουζίνα 
για μεσημεριανό γεύμα και δείπνο. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Back view 91 €

3ο άτομο ενήλικας 28 €

3ο άτομο παιδί 3-6 10 €

3ο άτομο παιδί 7-12 16 €

Δίκλινο Delphi view 107 €

3ο άτομο ενήλικας 33 €

3ο άτομο παιδί 3-6 10 €

3ο άτομο 7-12 20 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο 85 €

3ο άτομο ενήλικας 10 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν

Μονόκλινο 65 €
 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο 73 €

3ο άτομο ενήλικας 20 €

3ο άτομο παιδί έως 12 20 €

4ο άτομο παιδί έως 12 20 €

Μονόκλινο 65 €
  

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο 156 € 142 €

3ο άτομο ενήλικας 54 € 55 €

3ο & 4o άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν

3o & 4ο άτομο παιδί 7-14 29 € 35 €

Family 2 χώρων * 289 € 239 €

Σουίτα * 343 € 319 €

Μονόκλινο 119 € 112 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής 13,5€ το άτομο ημερησίως
*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών συνολικά  | **Ζητήστε μας τιμές 

με πρωινό μόνο. 
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Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 5* 
Καμένα Βούρλα Mitsis Grand Serai Congress & Spa 5* Ιωάννινα

Στην καρδιά των Ιωαννίνων, αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο προσφέρει 
εξαιρετικές επιλογές εστίασης, πολυτελή και κομψά καταλύματα 

και ένα επαγγελματικό κέντρο σπα. 

Nevros Hotel Resort & Spa 4* Λίμνη Πλαστήρα

Το Nevros Resort βρίσκεται στο Νεοχώρι και προσφέρει δωμάτια 
με θέα στο γαλήνιο περιβάλλον της λίμνης Πλαστήρα. Διαθέτει 

πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Προσφέρει κλασικά διακοσμημένα 
δωμάτια με τζάκι. Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας και ιδιωτικό μπάνιο. Οι επισκέπτες του Nevros Hotel Resort 
& Spa μπορούν να περιποιηθούν τον εαυτό τους στο Aloe Spa Center 
το οποίο περιλαμβάνει γυμναστήριο και υδρομασάζ. 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 1 νύχτα

Δίκλινο Standard θέα βουνό 101 €

3ο άτομο ενήλικας 35 €

4ο άτομο παιδί έως 12 25 €

Δίκλινο Standard θέα θάλασσα 107 €

3ο άτομο ενήλικας 38 €

4ο άτομο παιδί έως 12 27 €

Family ή Μεζονέτα 184 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 64 €

4ο άτομο παιδί έως 12 46 €

Μονόκλινο Standard θέα βουνό 61 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Standard 129 €

Δίκλινο Superior 139 €

3ο άτομο ενήλικας 40 €

4ο άτομο παιδί έως 6 30 €

3o & 4ο άτομο παιδί 7-12 30 €

Χαγιάτι * 293 €

Junior Suite * 345 €

Μονόκλινο Standard 119 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωινό 

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες

Δίκλινο Standard 147 €

3ο άτομο ενήλικας 30 €

3ο άτομο παιδί 7-12 30 €

Δίκλινο Deluxe 157 €

3ο άτομο ενήλικας 40 €

3ο άτομο παιδί 7-12 40 €

Bungalow * 167 €

Junior Suite * 205 €

3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν σε standard & superior |   *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά | Οι τιμές για 3ο & 4ο άτομο αναφέρονται σε όλους τους 

τύπους δίκλινου δωματίου
3ο άτομο παιδί δωρεάν σε όλους τους τύπους δωματίων |  Επιβάρυνση All Inclusive: 

10€ ο ενήλικας & 5€ για παιδιά, ημερησίως

3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν σε standard & deluxe |  *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα 
ανεξαρτήτως ηλικίας συνολικά | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 15€ το άτομο ημερησίως  

Aristi Mountain Resort 4* Ζαγοροχώρια

Το Aristi Mountain Resort βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του 
χωριού Αρίστη, προσφέροντας θέα στο Φαράγγι του Βίκου και 

τους Πύργους του Πάπιγκου.

*Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά συνολικά | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 23€ 
το άτομο ημερησίως | Περιλαμβάνονται:  Επιβάρυνση ημιδιατροφής 23€ το άτομο 

ημερησίως

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Aristi 199 €

Δίκλινο Superior 209 €

Junior Suite με τζάκι 259 €

Aristi Family * 239 €
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Domotel Xenia Volos 5* Βόλος

Στην καλύτερη θέση, στην παραλία του Βόλου, αποτελεί ένα από τα 
καλύτερα δείγματα της ελληνικής αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, 

δηλώνοντας ξεκάθαρα την ταυτότητά του: πρόκειται για ένα πολυτελές 
ορμητήριο για περίπατο στην πόλη και εκδρομές στο βουνό, τις 
παραλίες και τα νησιά. H αίσθηση της απλόχερης άνεσης, της ευγένειας 
και της λιτής κομψότητας ξεκινάει από την υποδοχή και είναι έκδηλη σε 
όλους τους χώρους του Domotel Xenia Volos.  θάλασσα. 

Xenia Palace Portaria 4* Πορταριά

Portaria Hotel 4* Πορταριά

Το Portaria Hotel απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από την κεντρική πλατεία 
της Πορταριάς, λειτουργεί όλο το χρόνο και διαθέτει εποχική 

εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ και γυμναστήριο. Προσφέρει δωρεάν 
Wi-Fi σε όλους τους χώρους του. Όλα τα ξεχωριστά διακοσμημένα 
δωμάτια του Portaria Hotel περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση και μίνι μπαρ. Κάθε μπάνιο είναι εξοπλισμένο με μπανιέρα 
ή ντους, προϊόντα περιποίησης και παντόφλες. Ορισμένες μονάδες 
έχουν ξεχωριστό σαλόνι. 

Aiges Melathron 4* Βέροια

Σε απόσταση 1χλμ. από το κέντρο της Βέροιας, το Aiges Melathron 
απέχει μόνο 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Εγνατία Οδό. 

Διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και εστιατόριο. Τα 
δωμάτια του Aiges διαθέτουν σύγχρονη ξύλινη επίπλωση και αίθριο 
με θέα στην εξοχή. Είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση και 
ιδιωτικό μπάνιο. Μερικά δωμάτια διαθέτουν ευρύχωρο καθιστικό 
με τζάκι. Το πρωί, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μπουφέ 
πρωινού με φρέσκα φρούτα και καφέ.  

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο θέα πόλη 145 € 143 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 160 € 158 €

3ο άτομο ενήλικας 45 € 44 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-12 23 € 22 €

Μονόκλινο θέα πόλη 109 € 108 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο Classic 139 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-12 9 €

Δίκλινο Panoramic 149 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-12 9 €

Junior Suite * 239 €

Family Suite * 239 €

Suite SV 299 €

Μονόκλινο Classic 119 €

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 3 νύχτες

Δίκλινο Classic Θέα βουνό 149 €

3ο άτομο ενήλικας 25 €

Δίκλινο Modern Θέα βουνό 159 €

3ο άτομο ενήλικας 25 €

Δίκλινο Panoramic Θέα θάλασσα 169 €

3ο άτομο ενήλικας 25 €

Suite * 297 €

Μονόκλινο Classic Θέα βουνό 135 €

Δωρεάν χρήση γυμναστηρίου | Ζητήστε μας τιμές με πρωινό μόνο. 

3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν |  Ημερήσια επιβάρυνση ημιδιατροφής σε μενού: 16€ ο 
κάθε ενήλικας, 9€ για παιδιά 7-12 ετών, Δωρεάν για παιδιά έως 6  | Περιλαμβάνονται: 

Ελληνικό παραδοσιακό πρωινό σε μπουφέ με προϊόντα τοπικών παραγωγών | Δωρεάν 
χώρος στάθμευσης 80 θέσεων (άμεσης πρόσβασης από τον εθνικό δρόμο) | Δωρεάν 

Wi - Fi ασύρματο internet | Δωρεάν είσοδος και χρήση του γυμναστηρίου

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν |  *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας 
συνολικά | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 13€ το άτομο ημερησίως

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο 77 €

3o & 4ο άτομο ενήλικας 17 €

3ο & 4o άτομο παιδί έως 7 Δωρεάν

3o & 4ο άτομο παιδί 8-12 10 €

Μονόκλινο 63 €
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Mediterranean Palace 5* Θεσσαλονίκη

Το Mediterranean Palace είναι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 111 δωμάτια και 7 σουίτες, όλα 

προσεκτικά διακοσμημένα και εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις, 
δίπλα στα παραδοσιακά “Λαδάδικα” και με εκπληκτική θέα στον 
Θερμαϊκό Κόλπο. Συγκεντρώνει τα ομορφότερα χαρακτηριστικά 
της Θεσσαλονίκης, τη ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, την 
εκλεπτυσμένη αίσθηση γαλήνης, την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία.

Holiday Inn 5* Θεσσαλονίκη

Το Holiday Inn Thessaloniki συνδυάζει την εμπειρία και την ποιότητα 
μιας διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων με το εκπληκτικό Μεσογειακό 

ταμπεραμέντο και τη φημισμένη Ελληνική φιλοξενία, προσφέροντας 
στους επισκέπτες του, την ιδανική διαμονή. Άνεση, αισθητική, προθυμία 
και χαμόγελο είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη 
φιλοσοφία του ξενοδοχείου. Βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, 
μιας πόλης που είναι σταυροδρόμι της ιστορίας, της κουλτούρας και 
του εμπορίου.

Σε διαχρονική αρχιτεκτονική με εντυπωσιακά σχεδιαστικά στοιχεία 
και έξυπνες λεπτομέρειες, κομψά δωμάτια με λιτή πολυτέλεια 

υλικών κ κατασκευής, υπέροχη θέα στο γαλάζιο του Θερμαικού , 
ιδιαίτερους χώρους το Mediterranean Village δημιουργήθηκε για να 
προσφέρει ιδιαίτερες στιγμές απόλυτης ξεκούρασης στον επισκέπτη και 
φιλοξενούμενο του.

Sentido Mediterranean Village 5*  Π. Κατερίνης

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο 69 €

3ο άτομο ενήλικας 15 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-12 15 €

Μονόκλινο 56 €
 

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο θέα πόλη 153 €

3ο άτομο ενήλικας 48 €

3ο άτομο παιδί έως 3 Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 4-12 48 €

Μονόκλινο θέα πόλη 117 €
   
  Η διαμονή ισχύει για δωμάτια 1ου, 2ου ορόφου & 3ου ορόφου | Επιβάρυνση για θέα 

θάλασσα 4ου, 5ου & 6ου ορόφου, 30€ το δωμάτιο ημερησίως

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με πρωϊνό

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες

Δίκλινο 90 €

3ο άτομο ενήλικας 23 €

3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν

3ο άτομο παιδί 7-12 21 €

Μονόκλινο 75 €
  

Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 10€ κατ' άτομο ημερησίως

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ημιδιατροφή & Ζωντανή μουσική στις 28/10 & 29/10

Τύπος Δωματίου 28-31/10

Ελάχιστη διαμονή 2 νύχτες Επιπλέον νύχτα

Δίκλινο Standard 95 € 93 €

3ο άτομο ενήλικας 35 € 34 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Family room 115 € 112 €

3ο άτομο ενήλικας 40 € 39 €

3ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο παιδί έως 12 Δωρεάν Δωρεάν

Μονόκλινο Standard 69 € 68 €Επιβάρυνση ημιδιατροφής 12€ κατ' άτομο ημερησίως

Hotel El Greco 3* Θεσσαλονίκη

Το Ξενοδοχείο El Greco βρίσκεται στην ιδανική τοποθεσία του 
κέντρου της Θεσσαλονίκης. Πάνω στην οδό Εγνατίας, μόλις 5 

λεπτά με τα πόδια από την Πλατεία Αριστοτέλους, την Τσιμισκή, τον 
κύριο εμπορικό δρόμο της πόλης και την παραλιακή. Η θέση μας μας 
επιτρέπει να έχουμε άριστες συγκοινωνιακές συνδέσεις.
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Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Διακοπτό | Καλάβρυτα | Ιερά 
Μονή Αγίας Λαύρας
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση με προορισμό το Διακοπτό. 
Εδώ για όσους το επιθυμούν μπορούμε (έξοδα ατομικά) να επιβιβαστούμε 
στον οδοντωτό σιδηρόδρομο για να πραγματοποιήσουμε μια μαγευτική 
διαδρομή μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Θαυμάζοντας 
το πράσινο με τα πλατάνια, το τρεχούμενο νερό καθώς και μικρά παλιά 
πετρόκτιστα σπιτάκια που συμπληρώνουν την παραμυθένια εικόνα, θα 
καταλήξουμε μετά από μια ώρα περίπου στα Καλάβρυτα. Επίσκεψη στο 
επιβλητικό μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, του οποίου η θέα, το βαρύ 
όνομα και η ιστορία που τα συντροφεύει προκαλούν δέος και συγκίνηση. 
Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και φαγητό στο κέντρο της πόλης και άφιξη 
στο κεντρικό ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και το βράδυ μας ελεύθερο.

2η Ημέρα: 29/10, Σπήλαιο Λιμνών | Βυτίνα | Δημητσάνα
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για το μαγευτικό «Σπήλαιο των Λιμνών» 
κοντά στο χωριό Καστριά Αχαΐας, μόλις 17 χλμ. από τα Καλάβρυτα. Εδώ 
θα ανακαλύψουμε τις μυστηριώδεις στοές του και θαυμάσουμε τους 
παράξενους σταλακτικούς σχηματισμούς του, καθώς και τις αλλεπάλληλες 
κλιμακωτές λίμνες οι οποίες εκτείνονται σε τρεις ολόκληρους ορόφους 
στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε μια πανέμορφη 
βόλτα στον διπλανό νομό, την Αρκαδία. Πρώτη στάση η ορεινή και 
καταπράσινη Βυτίνα. Χρόνος για καφέ και αγορά τοπικών προϊόντων. 
Στη συνέχεια αναχώρηση για ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της 
Αρκαδίας, την Δημητσάνα. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και περίπατο και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο.

3η Ημέρα: 30/10, Μέγα Σπήλαιο | Ναύπακτος
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. 
Η Μονή, η οποία θεωρείται η αρχαιότερη στην Ελλάδα, μιας και χτίστηκε 
το 362 μ.Χ., είναι κτισμένη στο άνοιγμα ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου 
(απ’ όπου και το όνομα της) της οροσειράς του Χελμού, επάνω από την 
απότομη χαράδρα του Βουραϊκού ποταμού σε υψόμετρο 940 μέτρων. 
Απόλυτα εναρμονισμένο με το άγριο και εντυπωσιακό τοπίο της περιοχής 
το οκταώροφο συγκρότημα της Μονής καθηλώνει και τον πιο αδιάφορο 
επισκέπτη. Στη συνέχεια, μέσω της εκπληκτικής καλωδιακής γέφυρας Ρίου 
– Αντιρρίου θα φτάσουμε στην Ναύπακτο. Κατευθείαν θα ανηφορίσουμε 
στο κάστρο της πόλης όπου μεταξύ άλλων θα θαυμάσουμε την υπέροχη 
θέα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Ενετικό λιμάνι της πόλης με ελεύθερο 
χρόνο για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα και το βράδυ μας ελεύθερο. 

4η Ημέρα: 31/10, Καλάβρυτα | Λ. Δόξα | Λ. Στυμφαλία | 
Λουτράκι | Αθήνα
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για την τεχνητή λίμνη Δόξα σε 
υψόμετρο 900 μέτρων. Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, και στηρίχτηκε στον χείμαρρο Δόξα που ρέει σε 
εκείνη την περιοχή. Στο κέντρο της λίμνης υπάρχει το εκκλησάκι του Αγίου 
Φανουρίου όπου και θα επισκεφτούμε. Στη συνέχεια, διασχίζοντας μια 
πανέμορφη διαδρομή θα καταλήξουμε στην Στυμφαλία η οποία βρίσκεται 
σε ένα οροπέδιο σε υψόμετρο 600 μέτρων ανάμεσα στα όρη Κυλλήνη 
και Ολίγυρτος. Τελευταίος σταθμός της ημέρας το Λουτράκι με αρκετό 
ελεύθερο χρόνο για καφέ, περίπατο και φαγητό. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για την Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό Helmos 
Hotel 4* στα Καλάβρυτα | Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ | Μεταφορές 
– περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας | Πρωτόκολλα 
Covid ‘19 | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 
| Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια 
& αρχαιολογικούς χώρους | Φαγητά & ποτά εκτός των περιλαμβανόμενων
Ότι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα

Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και 3ήμερη με αναχώρηση 
στις 29/10 χωρίς την εκδρομή της 3ης ημέρας.

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 145 € 179 €

3ο άτομο ενήλικας 125 € 149 €

3ο άτομο παιδί έως 12 85 € 95 €

Μονόκλινο 165 € 219 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%.
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1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Μυστράς | Σπάρτη | Γύθειο  
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις θα οδηγηθούμε 
στην περίφημη καστροπολιτεία του Μυστρά. Πρόκειται για έναν από τους 
σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας, που υποδέχεται 
καθημερινά επισκέπτες, χαρίζοντάς τους την ευκαιρία να εξερευνήσουν 
από κοντά έναν τόπο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή μας προκειμένου 
να απολαύσουμε το γεύμα μας στα ταβερνάκια του Νέου Μυστρά. 
Ακολούθως θα κατευθυνθούμε προς τη Σπάρτη όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού που 
θα μας ταξιδέψει στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογίας της ελιάς 
στη χώρα μας, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Μετέπειτα θα συνεχίσουμε την πορεία μας προς το ξενοδοχείο 
διαμονής μας. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: 29/10, Κρανάη | Μονεμβασιά
Πρωινό και αναχώρηση για μια μέρα πλούσια σε εικόνες! Αρχικά θα 
πραγματοποιήσουμε περιπατητική περιήγηση στην πόλη και εν συνεχεία 
μέσω του λιμενοβραχίονα, θα πάμε στη Κρανάη ή Μαραθονήσι, εκεί 
όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Πάρις και η ωραία Ελένη βρήκαν 
καταφύγιο, όταν ο πρώτος την έκλεψε από τον βασιλιά Μενέλαο της 
Σπάρτης! Μάλιστα ο Πάρις ξέχασε το κράνος του εκεί και έτσι το μικρό 
νησί πήρε το όνομα «Κρανάη»! Θα συναντήσουμε τον πύργο Τζανετάκη 
όπου σήμερα φιλοξενείται το Ιστορικό και Εθνολογικό μουσείο της Μάνης, 
τον οκτάγωνο ομώνυμο φάρο της Κρανάης ύψους 23μ., καθώς και τον 
ναό του Αγίου Πέτρου από όπου και θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα 
του Γυθείου. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη Μονεμβασιά, το 
«πέτρινο καράβι» του Ρίτσου. Μέσα στα μεσαιωνικά της τείχη βρίσκεται μία 
από τις πιο καλοδιατηρημένες και ζωντανές καστροπολιτείες της  Ελλάδας! 
Ένας  περίπατος, σα να βαδίζει κανείς στην ιστορία. Κάστρα και τείχη, παλιά 
αρχοντικά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, εκκλησίες, με σημαντικότερες 
του Ελκομένου Χριστού και της Αγ. Σοφίας, παλιές χαμηλές καμάρες, 
αψίδες, οικόσημα, μαρμάρινοι αυτοκρατορικοί θρόνοι, βυζαντινές εικόνες 
δίνουν την εντύπωση μιας πόλης φανταστικής, που δεν την άγγιξε το 
πέρασμα του χρόνου. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό σε ένα από τα πολλά 
αναπαλαιωμένα αρχοντικά και τα παραδοσιακά ταβερνάκια προκειμένου 
να απολαύσουμε την υπέροχη παραδοσιακή κουζίνα. Αργά το απόγευμα, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Γερολιμένας | Βάθεια | Πόρτο Κάγιο | 
Αρεόπολη | Λιμένι | Νέο Οίτυλο
Έχοντας απολαύσει το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε προκειμένου να 
επισκεφθούμε τον ομορφότερο οικισμό της Μάνης, το Γερολιμένα με το 

γραφικό λιμανάκι του. Στη μετέπειτα πορεία μας θα συναντήσουμε τη 
Βάθεια, έναν από τους πιο εντυπωσιακούς παραδοσιακούς οικισμούς που 
μοιάζει με ακρόπολη χτισμένη στην κορυφή ενός λόφου, σε απόσταση 
μόλις δύο χιλιομέτρων από τη θάλασσα με μοναδική θέα προς τη 
Μεσόγειο. Επόμενος σταθμός το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του Πόρτο Κάγιο. 
Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μοναδική Αρεόπολη, ένα από 
τα μεγαλύτερα και ιστορικότερα χωριά της Μάνης, η οποία διατήρησε 
την ανεξαρτησία της επί Τουρκοκρατίας. Συνεχίζουμε προς το γραφικό 
Λιμένι, την πατρίδα της ιστορικής οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων και 
το Νέο Οίτυλο, τον όμορφο παραθαλάσσιο παραθεριστικό οικισμό με 
την υπέροχη αμμώδη παραλία του. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεσή μας. 
Πορεία επιστροφής προς το ξενοδοχείο διαμονής μας. Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: 31/10, Γύθειο | Αγία Θεοδώρα | Βάστα Αρκαδίας 
| Αθήνα 
Μετά το πρωινό μας γεύμα θα ξεκινήσουμε έχοντας ως προορισμό μας την 
εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας Αρκαδίας. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται κοντά 
στο χωριό Βάστα σε μία κατάφυτη ειδυλλιακή ρεματιά, με πυκνό δάσος 
από θεόρατες βελανιδιές . Χαρακτηρίζεται ως θαύμα, καθώς πάνω σε ένα 
μικρό βυζαντινό εκκλησάκι βρίσκονται δεκαεπτά βελανιδιές, οι ρίζες των 
οποίων δε φαίνονται πουθενά,  ενώ από τα θεμέλιά του αναβλύζουν τα 
νερά ενός κεφαλαριού.  Επιστροφή προς Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 

Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Pantheon City 
Hotel 3* πάνω στην παραλία του Γυθείου | Μεταφορές – περιηγήσεις με 
πολυτελές λεωφορείο | Πρωτόκολλα Covid ‘19 | Αρχηγός εκδρομής | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εντός και εκτός ξενοδοχείου 
| Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής 
αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει χωρίς 
παραλείψεις, εφόσον το απαιτούν και το επιτρέπουν οι συνθήκες, για την 
καλύτερη εκτέλεση της εκδρομής.

Λακωνική Μάνη - Μονεμβασιά

Τύπος Δωματίου Τιμή κατ’ άτομο

Δίκλινο 198 €

3ο άτομο ενήλικας 176 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 176 €

Μονόκλινο 238 €
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Θεσσαλική Γη - Λίμνη Πλαστήρα
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Ιερά Μονή Κορώνης | Λίμνη 
Πλαστήρα | Καλαμπάκα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Της Θεοτόκου, γνωστή και ως Ιερά Μονή Κορώνης η οποία βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1500μ ανάμεσα στις κοινότητες Μοσχάτου και Μεσενικόλα 
και σε θέση περίοπτη με εξαιρετική θέα. Έχει χτιστεί πάνω σ’ ένα φυσικό 
μετέωρο μπαλκόνι απ’ όπου βλέπεις ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την πανέμορφη τεχνητή λίμνη Πλαστήρα, 
με τα γραφικά παραλίμνια χωριουδάκια, την εντυπωσιακή θέα, την 
αρχιτεκτονική των σπιτιών και το εντυπωσιακό της φράγμα. Ελεύθερος 
χρόνος για φαγητό και αναχώρηση για την Καλαμπάκα και το κεντρικότατο 
ξενοδοχείο διαμονής μας. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 29/10, Περτούλι | Ελάτη | Πύλη | Τρίκαλα
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για να γνωρίσουμε τα χωριά του 
Κόζιακα. Πρώτη στάση θα πραγματοποιήσουμε στο Περτούλι, έναν από 
τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας. Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσουμε τον καφέ μας και αναχώρηση για ένα από 
τα ωραιότερα και μεγαλύτερα χωριά του νομού, όπου περιβάλλεται από 
ένα δάσος με έλατα, την Ελάτη. Χρόνος για περίπατο και αγορά τοπικών 
προϊόντων. Επόμενος σταθμός μας η Πύλη όπου θα επισκεφθούμε την 
απείρου κάλλους βυζαντινή εκκλησία με τον υπέροχο διάκοσμο και την 
αξιόλογη ιστορία. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Τρίκαλα και παραμονή 
για παραδοσιακό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση 
και το βράδυ μας ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Ολοήμερη εκδρομή στο Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό Μέτσοβο, όπου θα 
επισκεφθούμε την Αγία Παρασκευή και την Πινακοθήκη του Τοσίτσα. 
Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην όμορφη πλατεία με τον 
επιβλητικό πλάτανο και τα παραδοσιακά μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα 
και τα Μετσοβίτικα κρασιά. Προαιρετικά μπορούμε να γευματίσουμε σε 
κάποιο από τα ταβερνάκια για να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ 
συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 

4η Ημέρα: 31/10, Καλαμπάκα | Μετέωρα | Τρίκαλα | Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για τα Μετέωρα όπου θα θαυμάσουμε 
το μεγαλείο της φύσης. Σε ύψος 400 περίπου μέτρων, επάνω στους βράχους, 
είναι κτισμένο το πιο σημαντικό μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
μετά το Άγιο Όρος. Οι Μονές όπως σήμερα σώζονται και λειτουργούν, 
είναι τόπος αναγνωρισμένος ως διατηρητέο και προστατευόμενο μνημείο 
από την Unesco. Θα επισκεφτούμε την ανδρική Μονή Βαρλαάμ και τη 
γυναικεία Μονή Αγίου Στεφάνου και με ενδιάμεση στάση στα Τρίκαλα για 
φαγητό θα φθάσουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Famis-
si 3* με πρωινό | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | 
Πρωτόκολλα Covid ‘19 | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Ποτά, γεύματα και δείπνα | Φιλοδωρήματα 
| Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής 
αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναφέρεται στο παραπάνω 
πρόγραμμα

Σημείωση: Θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη εκδρομή με αναχώρηση 
στις 29/10 χωρίς την 3η ημέρα του παραπάνω προγράμματος.

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 135 € 175 €

3ο άτομο ενήλικας 120 € 149 €

3ο άτομο παιδί έως 6 70 € 85 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 110 € 145 €

Μονόκλινο 175 € 229 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%
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Καστοριά - Νυμφαίο - Λουτρά Πόζαρ
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Σιάτιστα | Πτολεμαΐδα
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό τη Σιάτιστα, μία πόλη διάσημη για 
το εμπόριο γουναρικών και εξίσου γνωστή για τα παραδοσιακά αρχοντικά 
της. Επίσκεψη σε ένα από τα θαυμάσια αρχοντικά. Συνεχίζουμε για το 
ξενοδοχείο διαμονής μας, τακτοποίηση στα δωμάτια & ξεκούραση. Δείπνο 
στο ξενοδοχείο.

2η Ημέρα: 29/10, Πρέσπες | Νυμφαίο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Πρέσπες, τους πιο διάσημους, ίσως, 
υδροβιότοπους της Ελλάδας. Θα επισκεφθούμε τον Άγιο Γερμανό όπου θα 
ενημερωθούμε από εκπρόσωπο του κέντρου πληροφόρησης Πρεσπών 
για την σπάνια πανίδα που βρίσκει καταφύγιο στις λίμνες. Επόμενος 
σταθμός το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου. Ακολουθεί επίσκεψη στο χωριό 
των Ψαράδων. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε ένα από τους πιο όμορφους 
παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας μας, το Νυμφαίο. Το χωριό 
περικλείεται από δάσος οξιάς και διασχίζεται από λιθόστρωτα μονοπάτια 
και πετρόκτιστα σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και φαγητό και για 
όσους θέλουν θα ακολουθήσει επίσκεψη στο καταφύγιο περίθαλψης και 
προστασίας της αρκούδας Αρκτούρος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η Ημέρα: 30/10, Ολοήμερη εκδρομή στην Καστοριά 
(Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων | Δισπηλιό | Ενυδρείο | 
Σπηλιά Δράκου | Ι.Μ. Μαυριώτισσας)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
της Καστοριάς. Έπειτα θα επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό χώρο του 
Δισπηλιού και το Οικομουσείο, έναν λιμναίο οικισμό με ιστορία 7.000 
ετών. Ακολουθεί επίσκεψη στο Ενυδρείο γλυκού νερού και στη συνέχεια, 
θα αναχωρήσουμε για τη Σπηλιά του Δράκου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
σπήλαια της Ελλάδας όπου σύμφωνα με τον μύθο ήταν χρυσορυχείο και 
το φύλαγε άγρυπνα ένας δράκος. Έπειτα θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυριώτισσας. Αυτός ο Βυζαντινός θησαυρός 
είναι χτισμένος το 1082, περιτριγυρισμένος από αιωνόβια πλατάνια. 
Χρόνος για καφέ και περίπατο στην πόλη της Καστοριάς και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η Ημέρα: 31/10, Πτολεμαΐδα | Λουτρά Πόζαρ | Αθήνα 
Πρωινό και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη, 13 χλμ. από την 
Αριδαία στα Λουτρά Πόζαρ, όπου σε υψόμετρο 390 μέτρων βρίσκονται 
οι ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας και ποσιθεραπείας. Η καταπράσινη, 
μοναδική σε τελειότητα φύση διακόπτεται μόνο για να βραχεί από τα νερά 
των καταρρακτών και των ρυακιών. Στα Πόζαρ λειτουργούν ομαδικές 
πισίνες και 50 ακόμη ατομικοί λουτήρες. Επίσης υπάρχει μια εξωτερική 
πισίνα καθώς και πολλά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
όπως εστιατόρια & αναψυκτήρια. Έπειτα, πορεία επιστροφής στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση. Άφιξη στην Αθήνα 
το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Pantelidis 
3* superior στην Πτολεμαΐδα | Πρωινό και δείπνο καθημερινά σε πλούσιο 
μπουφέ | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου 
μας | Αρχηγός εκδρομής  | Πρωτόκολλα Covid ‘19 | Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής | Ότι δεν αναφέρεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα

Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και 3ήμερη με αναχώρηση 
στις 29/10 χωρίς την εκδρομή της 2ης ημέρας.

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 145 € 189 €

3ο άτομο ενήλικας 125 € 165 €

3ο άτομο παιδί έως 10 75 € 90 €

4ο άτομο παιδί έως 10 85 € 105 €

Μονόκλινο 189 € 255 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%.
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1η Ημέρα: 28/10 Αθήνα | Μονή Αγάθωνος | Καρπενήσι
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για 
το ελατοσκέπαστο Καρπενήσι. Καθ’ οδόν θα παρακάμψουμε για να 
επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αγάθωνος, μία κιβωτό της φύσης με 
σημαντική θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Ξεχωρίζει το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τον βοτανικό κήπο και τα εκθέματα από 
τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Στη συνέχεια άφιξη στο Καρπενήσι και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής μας σε ονειρική τοποθεσία. Το 
βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 29/10 Προυσός | Μεγάλο Χωριό
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Εικόνες, τοπία και χρώματα μοναδικά. 
Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα βρεθούμε στο ιστορικό μοναστήρι 
της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και προσκύνημα. Αργότερα, 
περίπατος στα γραφικά δρομάκια του Μεγάλου Χωριού. Παραδοσιακά 
ψώνια και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να επισκεφθείτε το Ιστορικό 
- Λαογραφικό μουσείο και να βγάλετε φωτογραφίες στο μονοπάτι με τα 
γεφυράκια στην είσοδο του χωριού. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ 
μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10 Καρπενήσι | Κεφαλόβρυσο | Κορυσχάδες
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στο κέντρο του Καρπενησίου 
για να επισκεφθούμε τον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας 
Τριάδας (17ος αι). Χρόνος στην κεντρική πλατεία για βόλτα και ψώνια, 
γλυκά κουταλιού, τυριά, φημισμένα αλλαντικά και άλλα! Το μεσημέρι θα 
βρεθούμε ιστορικό Κεφαλόβρυσο με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη 
όπου και χρόνος για γεύμα δίπλα στα πλατάνια και τα γάργαρα νερά. Στη 
συνέχεια θα απολαύσουμε έναν περίπατο στον υπέροχα αναπαλαιωμένο 
παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων. Χρόνος για φωτογραφίες, 
ευχές στην παραδοσιακή βρύση και καφεδάκι στην κεντρική πλατεία. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο 
και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10 Λουτρά Υπάτης | Γοργοπόταμος | 
Αμφίκλεια | Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για έναν απολαυστικό 
φυσιολατρικό περίπατο με χρόνο για καφέ στη λουτρόπολη της Υπάτης με 
το υπέροχο πάρκο. Στη συνέχεια στο πανέμορφο χωριό του Γοργοπόταμου 
κοντά στην ιστορική γέφυρα με τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την 
παραδοσιακή ρουμελιώτικη κουζίνα. Επόμενος σταθμός μας η Αμφίκλεια 
όπου θα επισκεφθούμε το εξαιρετικό “Μουσείο Άρτου”. Μέσω 
Χαιρώνειας, όπου θα δούμε το περίφημο Λιοντάρι (μνημείο των πεσόντων 
Θηβαίων Ιερολοχιτών), επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Ava-
ris Hotel 5* με πρωινό σε πλούσιο μπουφέ | Μεταφορές – περιηγήσεις 
με πολυτελές λεωφορείο | Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του 
ξενοδοχείου | Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου | Βραδινή 2ωρη μεταφορά 
στην πόλη καθημερινά για βόλτα, περίπατο και φαγητό | Πρωτόκολλα 
Covid ‘19 | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 
| Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εντός και εκτός ξενοδοχείου | 
Ημιδιατροφή αξίας 12€ ημερησίως για τους ενήλικες και 7€ για τα παιδιά 
4 – 12 ετών | Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος 
διαμονής αξίας 4€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη με αναχώρηση 
29/10 (2 διανυκτερεύσεις) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
1η μέρα: Αθήνα – Καρπενήσι – Κεφαλόβρυσο – Κορυσχάδες
2η μέρα: Προυσός – Μεγάλο Χωριό 
3η μέρα: Υπάτη – Γοργοπόταμος – Αμφίκλεια – Αθήνα

Αλπική Ευρυτανία Πολυτελείας!

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 139 € 179 €

3ο άτομο ενήλικας 119 € 149 €

3ο άτομο παιδί έως 6 75 € 95 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 95 € 125 €

Μονόκλινο 179 € 235 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%
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Πανόραμα Ηπείρου | Πάργα - Σύβοτα - Ιωάννινα
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Αμφιλοχία | Πρέβεζα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση μέσω Ρίου-Αντιρρίου για το 
νοτιοδυτικό άκρο της Ηπείρου, την Πρέβεζα με ενδιάμεσο σταθμό την 
πόλη της Αμφιλοχίας για φαγητό και ξεκούραση. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
διαμονής μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το απόγευμα ακολουθεί 
βόλτα για καλύτερη γνωριμία με την πόλη. Η πόλη είναι χτισμένη πάνω 
σε μια χερσόνησο που δεσπόζει στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου. Η 
Πρέβεζα θυμίζει πάρα πολύ έντονα νησί καθώς βρέχεται από την θάλασσα 
από τις τρεις πλευρές της και διαθέτει και μαρίνα. Το βράδυ μας ελεύθερο 
να περιηγηθούμε σε ατομικό πρόγραμμα μιας και το ξενοδοχείο μας είναι 
κεντρικότατο. Διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: 29/10, Νεκρομαντείο Εφύρας | Πηγές Αχέροντα | 
Πάργα 
Μετά το πλούσιο πρωινό σε μπουφέ θα επισκεφτούμε το πιο φημισμένο 
νεκρομαντείο του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Βρίσκεται κοντά στις 
βορειοδυτικές όχθες της Αχερουσίας λίμνης, στο σημείο όπου ενώνονται 
τα ποτάμια του Άδη, ο Αχέροντας με τον Κωκυτό. Στις αρχαίες πηγές η 
τοποθεσία της Αχερουσίας λίμνης περιγράφεται ως το σημείο κατάβασης 
των νεκρών στον Άδη και η Εφύρα, η πόλη της Ηπείρου που βρίσκεται 
λίγο βορειότερα, συνδέεται με πανάρχαια λατρεία της θεότητας του 
θανάτου. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα. Οι μύθοι, 
οι θρύλοι, το φυσικό τοπίο της περιοχής σε συνδυασμό με τα παγωμένα 
νερά και τα κάλλη που αφήνει στο πέρασμα του ο ποταμός, δημιουργούν 
μια σπάνια ομορφιά και έναν προορισμό που μπορεί να ελκύσει κάθε 
είδους επισκέπτη. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και καφέ και έπειτα 
θα επισκεφτούμε μία από τις ωραιότερες παραθαλάσσιες πόλεις της 
Ελλάδας. Μία ντελικάτη αρχόντισσα, νωχελικά απλωμένη κάτω από τη 
σκιά του ισχυρού μεσαιωνικού φρουρίου, η κωμόπολη της Πάργας με 
τα στενά λιθόστρωτα δρομάκια που ανηφορίζουν προς την κορυφή του 
καστροστεφανωμένου λόφου και τη νησιώτικη γοητεία, αποπνέει έναν 
αέρα άλλης εποχής. Χρόνος ελεύθερος για μεσημεριανό φαγητό και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Βράδυ ελεύθερο και διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: 30/10, Ολοήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για τα Ιωάννινα. Θα επισκεφτούμε 
το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη, το κάστρο της 
πόλης, την λίμνη αλλά και το γραφικό νησάκι του Αλή Πασά. Ελεύθερος 
χρόνος για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας 
ελεύθερο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Πρέβεζα | Ναύπακτος | Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τον τελευταίο μας καφέ στην Πρέβεζα 
και αγορά τοπικών προϊόντων. Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη 
της Ναυπάκτου, μια πόλη με μεγάλη ιστορία, διότι λέγεται ότι πήρε 
το όνομά της απ’ τη λέξη ναυς και πήγνυμι, που σημαίνει κατασκευή 
πλοίων. Χρόνος ελεύθερος να επισκεφθούμε μερικά από τα αξιοθέατα 
της περιοχής, όπως το καλοδιατηρημένο κάστρο που δεσπόζει στο λόφο 
με το πευκοδάσος πίσω από την πόλη, το παραδοσιακό ενετικό λιμάνι, 
τα πολλά παραδοσιακά σπίτια στο κέντρο της πόλης και τα πλακόστρωτα 
καλντερίμια της. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, περίπατο και φαγητό και 
αναχώρηση για την Αθήνα, με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής 
μας Preveza City 2* ή στο Dioni Boutique Hotel 3* στην Πρέβεζα | 
Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | Πρωτόκολλα 
Covid ‘19 | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 
| Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα | Είσοδοι σε μουσεία και 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής των ξενοδοχείων αξίας 0,5€ 
& 1,5€ αντίστοιχα, το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη εκδρομή με αναχώρηση 
στις 29/10 χωρίς την 3η ημέρα του παραπάνω προγράμματος.

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
Preveza City 2* Dioni Hotel 4*

3 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 135 € 185 € 145 € 199 €

3ο άτομο ενήλικας - - 85 € 105 €

3ο άτομο παιδί έως 6 70 € 85 € 80 € 100 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 80 € 100 € 80 € 100 €

Μονόκλινο 175 € 235 € 205 € 285 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%
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Λίμνες Βόρειας Ελλάδας
1η Ημέρα: 25/10, Πηγές Αχέροντα | Βαρκάδα | Ιωάννινα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για Ιωάννινα. Μέσω της 
Ιωνίας οδού και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ φθάνουμε στα βουνά του 
Σουλίου σε υψόμετρο 1.600 μέτρων, 2 μόλις χλμ. από το χωριό Γλυκή 
όπου θα συναντήσουμε τις πηγές του Αχέροντα. Ο Αχέροντας κουβαλάει 
στα νερά του πλήθος μυθολογικών αναφορών. Με βάση την μυθολογία 
υποστηρίζεται ότι ο Αχέροντας αποτελούσε τον ποταμό όπου ο Ερμής 
παρέδιδε τις ψυχές των νεκρών στο Χάροντα, προκειμένου να καταλήξουν 
στον Άδη. Στον Αχέροντα θα έχουμε την μοναδική ευκαιρία να κάνουμε 
βαρκάδα και να γνωρίσουμε από κοντά την φυσική ομορφιά του ποταμού. 
Συνεχίζουμε για την πόλη των Ιωαννίνων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 26/10, Ιωάννινα | Καστοριά     
Πρόγευμα και σήμερα θα γνωρίσουμε την γραφική πόλη των Ιωαννίνων 
και το ιστορικό κέντρο της. Το κάστρο της πόλης ζωντανεύει την ιστορία, 
τις παραδόσεις αλλά και τους μύθους πολλών αιώνων. Τα τείχη του 
περικλείουν την παλιά πόλη, 2 τζαμιά και πολλά μουσεία, όπως το 
Βυζαντινό και το Μουσείο όπλων. Μετά από μια περιήγηση στο γραφικά 
σοκάκια του κάστρου, χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον καφέ 
σας στο γραφικό Ίτς- Καλέ που αποτελούσε στο παρελθόν το εσωτερικό 
φρούριο του κάστρου χαλαρώνοντας κοιτώντας την μαγευτική θέα που 
εκτείνεται μπροστά σας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την όμορφη 
πόλη της Καστοριάς. Άφιξη και σύντομη περιήγηση της πόλης To σήμα 
κατατεθέν της πόλης η λίμνη με το επίσημο όνομα Ορεστιάδα, δίνει στην 
πόλη ιδιαίτερο χρώμα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 27/10, Πρέσπες | Καστοριά
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας για τον 
πλουσιότερο ίσως υδροβιότοπο των Βαλκανίων, τις Πρέσπες με την 
εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα που έχει χαρακτηριστεί Εθνικός 
Δρυμός. Θα επισκεφθούμε τον Άγιο Γερμανό με τον ιστορικό Βυζαντινό 
Ναό του 1ου αιώνα, και  νησάκι του Αγίου Αχίλλειου. Επιβίβαση στο 
πούλμαν και επιστροφή στη Καστοριά όπου θα δούμε την εκκλησία της 
Παναγίας  Κουμπελιδίκης και το Ναό του Αγ. Νικολάου του Κασνιτζή 
διακοσμημένο με σημαντικές τοιχογραφίες του 11ου αιώνα. Ακολούθως 
θα επισκεφθούμε ένα από τα  παραδοσιακά γουναράδικα στο κέντρο της 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 28/10, Λίμνη Βεγορίτιδα | Λουτρά Πόζαρ | 
Λίμνη Δοϊράνης | Σέρρες
Πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφθούμε τη λίμνη Βεγορίτιδα μία από 
τις πιο όμορφες λίμνες της Ελλάδας, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
παρατηρήσουμε πλήθος σπάνιων πτηνών που διαβιώνουν και έχουν βρει 
καταφύγιο στη λίμνη. Επόμενος σταθμός  τα Λουτρά Πόζαρ. Στην περιοχή 
Λουτράκι του νομού Πέλλας, μόλις 13 χιλιόμετρα δυτικά της Αριδαίας, 
υπάρχουν οι μεταλλικές πηγές που αναβλύζουν σε θερμοκρασία 37ο C 
και χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο (Έλληνες και ξένοι) τα επισκέπτονται 
καθώς θεωρούνται από τα καλύτερα της Ελλάδας κι όχι άδικα. Όσοι 
πηγαίνουν δέχονται τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών νερών 
(θεραπευτικών – χαλαρωτικών) ενώ παράλληλα κάνουν την σύντομη 
απόδρασή τους  στα πανέμορφα βουνά με τις σπηλιές. Οι εγκαταστάσεις 
του όλου συγκροτήματος είναι οργανωμένες σε μια μικρή λουτρόπολη με 

ξενοδοχεία, πισίνες, αποδυτήρια, εστιατόρια, μπαρ, προσφέροντας κάθε 
δυνατή εξυπηρέτηση ακόμη και στον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Στάση για 
μεσημεριανό φαγητό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Λίμνη Δοϊράνη 
σημαντική ιχθυοτρόφος λίμνη και σπουδαίος υγροβιότοπος στα σύνορα 
της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Τελευταίος σταθμός οι Σέρρες. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: 29/10, Σέρρες | Λίμνη Κερκίνη | Σέρρες
Πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφθούμε την κωμόπολη της Κερκίνης αλλά 
και την ομώνυμη λίμνη, θαύμα της ελληνικής φύσης με μοναδική χλωρίδα 
και πανίδα, ένα μοναδικό υγροβιότοπο στο βόρειο τμήμα της κοιλάδας του 
Στρυμόνα που προστατεύεται και από τη Σύμβαση Ράμσαρ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στις Σέρρες. Διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: 30/10, Σέρρες | Λίμνη Πλαστήρα
Πρόγευμα  και σύντομη περιήγηση της πόλης των Σερρών όπου θα 
περιδιαβούμε  τα κεντρικά σημεία της πόλης, ξεκινώντας με έναν καφέ 
στα πολλά καφενεία της και θα περάσουμε μια βόλτα από το Μπεζεστένι 
(Τούρκικη αγορά) όπου σήμερα στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Επιβίβαση στο πούλμαν .και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στη Λίμνη 
Πλαστήρα. Η περιοχή της λίμνης Πλαστήρα αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων 
επισκεπτών όλες τις εποχές του. Η περιοχή εξάλλου αποτελεί μέρος του 
δικτύου NATURA 2000, ως περιοχή οικοανάπτυξης Θα επισκεφθούμε το 
Φράγμα και τον Υδροηλεκτρικό σταθμό της Λίμνης Πλαστήρα. Το μεσημέρι 
στάση για φαγητό στην πλαζ του Λαμπερού. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

7η ημέρα: 31/10, Λίμνη Πλαστήρα | Αθήνα
Πρόγευμα και με ενδιάμεσες στάσεις παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής 
γοητευμένοι από την πληθώρα των εντυπώσεων.

Περιλαμβάνονται: Μεταφορές - Περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | Μια διανυκτέρευση στο Epirus 
Palace 5* στα Ιωάννινα | Δύο διανυκτερεύσεις στο Esperos Palace 4* στην 
Καστοριά | Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Siris Hotel 4* στις Σέρρες 
| Μια διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Naiades 4* στη Λίμνη Πλαστήρα | 
Πρωινό καθημερινά σε επιλεγμένα ξενοδοχεία | Αρχηγός εκδρομής | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής 
το δωμάτιο ημερησίως | Γεύματα και δείπνα | Ότι δεν αναγράφεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση:  Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ή ακόμα 
και να αφαιρεθεί κάτι αν κριθεί αναγκαίο από τον αρχηγό της εκδρομής για 
την καλύτερη διεξαγωγή του.

Τύπος Δωματίου Τιμή κατ’ άτομο

Δίκλινο 330 €

3ο άτομο ενήλικας 330 €

3ο άτομο παιδί έως 12 330 €

Μονόκλινο 450 €
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Θεσσαλονίκη, η νύμφη του Θερμαϊκού
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Παλαιός Άγιος Παντελεήμονας | 
Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεσες 
στάσεις για ξεκούραση κατευθυνόμαστε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη 
της Μακεδονίας, τον παλαιό Άγιο Παντελεήμονα. Ο αναπαλαιωμένος και 
διατηρητέος παραδοσιακός οικισμός βρίσκεται σε υψόμετρο 700μ., με 
εξαιρετική θέα προς τον Θερμαϊκό κόλπο και τις ακτές της Νότιας Πιερίας. 
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό (προαιρετικά) και αναχώρηση για 
την Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Το βράδυ 
μας ελεύθερο & διανυκτέρευση. 

2η Ημέρα: 29/10, Περιήγηση Θεσσαλονίκης | Λουτρά 
Πόζαρ | Έδεσσα
Μετά το πρόγευμα επιβίβαση στο λεωφορείο για να ξεναγηθούμε στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης αλλά και για να απολαύσουμε τον 
περίπατό μας στην όμορφη και πολυσύχναστη παραλία της. Στη συνέχεια 
θα πραγματοποιήσουμε εξόρμηση 13 χλμ. από την Αριδαία στα Λουτρά 
Πόζαρ, όπου σε υψόμετρο 369 – 390 μέτρων βρίσκονται οι ιαματικές πηγές 
λουτροθεραπείας και ποσιθεραπείας. Τα Λουτρά Πόζαρ είναι γνωστά για 
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τόσο κατά την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου, 
όσο και κατά την ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Έπειτα αναχώρηση για 
την Έδεσσα όπου θα θαυμάσουμε τους πασίγνωστους καταρράκτες της και 
θα έχουμε και ελεύθερο χρόνο για περίπατο και φαγητό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Οχυρό Ρούπελ | Λίμνη Κερκίνη
Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση για το Οχυρό Ρούπελ, το οποίο ήταν το 
μεγαλύτερο από τα 21 συγκροτήματα οχυρών που κατασκευάστηκαν σε 
όλη τη γραμμή Μεταξά και που στις μέρες μας λειτουργεί ως ένα ιστορικό 
μνημείο. Κατά την επίσκεψή μας θα ξεναγηθούμε από αξιωματικούς του 
Ελληνικού στρατού και μέσω οπτικοακουστικού συστήματος διάρκειας 
είκοσι λεπτών, θα μας γίνει παρουσίαση της μάχης των οχυρών. Επίσκεψη 
στο μουσείο και στο περίπτερο των επισκεπτών για να αγοράσουμε 

αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την τεχνητή λίμνη 
Κερκίνη, έναν από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, 
με αξιοθαύμαστη πανίδα και χλωρίδα. Μετά την περιβαλλοντική μας 
ξενάγηση θα έχουμε χρόνο για προαιρετικό φαγητό και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Θεσσαλονίκη | Βεργίνα | Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βεργίνα, όπου θα ξεναγηθούμε στον 
αρχαιολογικό χώρο, έναν από τους σημαντικότερους της Ελλάδας. Στη 
συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την Αθήνα όπου θα φθάσουμε νωρίς 
το βράδυ με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στα κεντρικότατα El 
Greco 3* superior ή Holiday Inn 5* | Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ
Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Πρωτόκολλα Covid 
‘19 | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα | Η ημιδιατροφή στο El Greco 
αξίας 12€ το άτομο ημερησίως | Η ημιδιατροφή στο Holiday Inn αξίας 10€ 
το άτομο ημερησίως | Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | 
Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ για το El Greco & 4€ για το Holiday Inn το 
δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη εκδρομή με αναχώρηση 
στις 29/10 χωρίς την 3η ημέρα του παραπάνω προγράμματος.

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
El Greco 3* superior Holiday Inn 5*

3 ημέρες 4 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 129 € 169 € 155 € 205 €

3ο άτομο ενήλικας 99 € 119 € 109 € 135 €

3ο άτομο παιδί έως 6 70 € 85 € 70 € 85 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 90 € 115 € 105 € 130 €

Μονόκλινο 175 € 235 € 215 € 295 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%
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28η στον μυθικό Όλυμπο
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Ραψάνη | Παραλία Κατερίνης
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό ένα ορεινό – παραδοσιακό χωριό 
την Ραψάνη, τον τόπο που σύμφωνα με την μυθολογία, παραγόταν 
το νέκταρ των θεών του Ολύμπου. Χτισμένη σε υψόμετρο εξακοσίων 
μέτρων, η «κυρά του Ολύμπου» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, 
επιφυλάσσει στον επισκέπτη μαγευτική θέα που φτάνει ως το Αιγαίο 
πέλαγος. Θα περιπλανηθούμε στα πέτρινα δρομάκια και θα θαυμάσουμε 
τα γραφικά σπίτια, τα περίφημα αρχοντικά και την πλατεία με τα μαγαζιά 
και τα αιωνόβια πλατάνια. Στα ταβερνάκια του χωριού θα γευτούμε το 
παραδοσιακό ραψανιώτικο κρασί, παρέα με τοπικές νοστιμιές. Αναχώρηση 
για το πολυτελές ξενοδοχείο διαμονής μας στην Παραλία Κατερίνης. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ πλούσιο δείπνο σε 
μπουφέ συνοδεία ζωντανής μουσικής.

2η Ημέρα: 29/10, Λιτόχωρο | Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του 
Σύρου | Ελατοχώρι
Μετά το πλούσιο πρωινό μας, θα κινηθούμε στα ενδότερα του βουνού των 
Δώδεκα Θεών κατά τη μυθολογία, του επιβλητικού Ολύμπου. Πρώτος μας 
σταθμός η κωμόπολη του Λιτόχωρου. Το Λιτόχωρο είναι δημοφιλής πόλη 
για εκείνους που επιθυμούν να ξεκινήσουν αναρρίχηση στον Όλυμπο, 
καθώς από εκεί ξεκινούν όλες οι προσπάθειες για την κατάκτηση της 
κορυφής του μυθικού βουνού. Έπειτα, στους πρόποδες του βουνού, θα 
επισκεφτούμε το πανέμορφο, γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου Πατέρα 
της Ορθοδοξίας Οσίου Εφραίμ του Σύρου, το μοναδικό προσκύνημα του 
Αγίου στον ελλαδικό χώρο. Χρόνος ελεύθερος για πνευματική χαλάρωση 
και στη συνέχεια αναχώρηση για ακόμα ένα ορεινό χωριό, από τα πιο 
δημοφιλή της περιοχής. Το Ελατοχώρι βρίσκεται σε υψόμετρο 780μ. 
και τόσο ο νέος όσο και ο παλιός οικισμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα 
καλύτερα ορεινά θέρετρα της Πιερίας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε 
παραδοσιακό εστιατόριο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
δείπνο συνοδεία ζωντανής μουσικής και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Βεργίνα | Έδεσσα | Νάουσα
Μετά το πλούσιο πρωινό θα αναχωρήσουμε για τη Βεργίνα, όπου θα 
ξεναγηθούμε στον αρχαιολογικό χώρο, έναν από τους σημαντικότερους 
της Ελλάδας. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Έδεσσα για να 

θαυμάσουμε τους πασίγνωστους καταρράκτες. Χρόνος ελεύθερος για καφέ 
και στη συνέχεια αναχώρηση για έναν από τους πιο όμορφους προορισμούς 
της χώρας μας το άλσος του Αγίου Νικολάου δύο χιλιόμετρα από την 
πόλη της Νάουσας. Εδώ ένας περίπατος μέσα στο άλσος περνώντας κάτω 
από τεράστια, πολυετή πλατάνια και δίπλα στα κρυστάλλινα νερά του 
ποταμού θα μας χαλαρώσει με τον καλύτερο τρόπο. Χρόνος για φαγητό 
στις ταβέρνες της περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε 
πλούσιο μπουφέ και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Παραλία Κατερίνης | Βόλος | Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή μας στην Αθήνα 
μέσω Βόλου όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία να γευματίσουμε σε κάποιο 
από τα παραδοσιακά τσιπουράδικα της πόλης. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς 
το βράδυ.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Mediterranean Village 5* με ημιδιατροφή και 2 βραδιές με ζωντανή 
μουσική | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του 
γραφείου μας | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 
ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 4€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής | Ότι δεν αναφέρεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα

Σημείωση: Στο τριήμερο πρόγραμμα με αναχώρηση στις 29/10 δεν θα 
πραγματοποιηθεί η εκδρομή της 3ης ημέρας.

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 155 € 209 €

3ο άτομο ενήλικας 135 € 175 €

3ο άτομο παιδί έως 12 70 € 85 €

Μονόκλινο 195 € 269 €
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Αλεξανδρούπολη
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Αλεξανδρούπολη
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 10:30 για πτήση 
Sky Express προς την πρωτεύουσα του νομού Έβρου στις 12:15. Άφιξη 
στα ακριτικά χώματα της πατρίδας και με το πούλμαν κάνουμε την 
πρώτη γνωριμία μας με τη νεότατη πόλη, ιδρυθείσα μόλις το 1875. 
Βλέπουμε ότι στο κέντρο της, ένα από τα όμορφα νεοκλασικά αρχοντικά 
στεγάζει το εμβριθές Εθνολογικό Μουσείο, ενώ στο κομψό κτίριο της 
Λεονταριδείου Σχολής εδράζεται το Εκκλησιαστικό Μουσείο. Περνώντας 
από τη Μητρόπολη, το Δημαρχείο, το Ιστορικό Μουσείο κι άλλα σημεία 
ενδιαφέροντος, καταλήγουμε στο Φάρο, το πιο αντιπροσωπευτικό 
αξιοθέατο σ’ ένα λιμένα πρόσφατα αναβαθμισμένο δυναμικά, από σχέδια 
αγωγού φυσικού αερίου και στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ. Μεταφορά/
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα, ελεύθερο σουλάτσο στη 
γοητευτική παραλία με τα πολυάριθμα εστιατόρια & καφέ. Την εποχή αυτή 
λιγοστεύουν τα δρομολόγια των πλοίων προς Σαμοθράκη, οπότε η ησυχία 
στις προβλήτες κάνει την ατμόσφαιρα πιο ρομαντική. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 29/10, Αλεξανδρούπολη | Δέλτα Έβρου | 
Παναγία Κοσμοσώτειρα | Δάσος Δαδιάς |  Σουφλί   
Μετά το πρωινό, διείσδυση στις εκβολές του 2ου μεγαλύτερου ποταμού 
στην Ανατολική Ευρώπη, υγρότοπο πλούσιας βιοποικιλότητας με χήνες, 
πάπιες, κύκνους, φλαμίνγκο και σπάνια ή πανέμορφα είδη πτηνών / ψαριών! 
Βαρκάδα πλάι σε παρόχθιους / επισκοπέλιους καλαμιώνες, καλύβια, 
πλάβες, καταφύγια ζώων κλπ. Η επίσκεψη στο Πληροφοριακό Κέντρο 
μας διαφωτίζει επαρκώς για πανίδα, χλωρίδα και οικολογικές ισορροπίες 
της περιοχής.  Εν συνεχεία, στις Φέρες μας εκπλήσσει η Ιερά Μονή 
Κοσμοσωτείρας, το λαμπρότερο προσκύνημα στην εκεί παραμεθόριο, 
ναός που απηχεί την κουλτούρα της Βασιλεύουσας.  Ο εικονογραφικός 
του διάκοσμος ανακλά υψηλή τέχνη του 12ου αι. της Σχολής της Κων/
πολης.  Μετάβαση στο Δάσος Δαδιάς, εθνικό πάρκο διεθνούς σημασίας, 
με μωσαϊκό τοπίων, ηφαιστειακά πετρώματα & παρατηρητήρια των 
πλασμάτων, ανάμεσα σε πεύκα, δρύες και ξέφωτα όπου εφορμούν 
αρπακτικά πουλιά. Απαντάμε 3 απ’ τα 4 είδη γύπα της Ευρώπης. Επόμενος 
σταθμός μας το Σουφλί, που πρόκοψε απ’ το μετάξι και γέννησε ακμάζοντα 
εργοστάσια, όπως το Κουκουλόσπιτο Καλέση και το Μεταξουργείο Τζίβρε, 
όπου μυούμεθα στη σηροτροφία & τα προϊόντα της.  Εν μέσω υπέροχων 
αρχιτεκτονημάτων με στυλ προπολεμικού αστικού σουξέ, εξερευνούμε 
θελκτικά μαγαζιά με νόστιμα τοπικά εδέσματα (αλλαντικά, λουκάνικα, 
καβουρμά), τσίπουρο, κρασί κλπ. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

3η Ημέρα: 30/10, Αλεξανδρούπολη | Ορεστιάδα | 
Καστανιές | Κάραγατς | Αδριανούπολη  
Πρωινό και αναχώρηση νωρίς για Καστανιές, όπου βρίσκεται το τελωνείο. 
Έλεγχος διαβατηρίων και μπαίνοντας Τουρκία, αντικρύζουμε το Κάραγατς, 
μικρή γραφική κωμόπολη φορτωμένη ιστορία, με δόξες του τραίνου 
Όριαν Εξπρές, Σχολή Καλών Τεχνών, άγαλμα – σύμβολο της Συνθήκης 
της Λοζάνης, γλυκά καφενεία/ταβέρνες δίπλα στην πέτρινη γέφυρα κλπ. 
Σε λίγα λεπτά θωρούμε την Αδριανούπολη, πρωτεύουσα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας για 92 χρόνια (έως την κατάληψη της Πόλης το 1453), πόλη 
πεντακάθαρη, με πράσινο και χαμογελαστούς κατοίκους, που σπεύδουν να 
βοηθήσουν τον τουρίστα. Μας αποσβολώνει το τεράστιο τζαμί που έχτισε 
ο Σινάν για τον σουλτάνο Σελίμ Β΄ το 1574, από τα σημαντικότερα μνημεία 

ισλαμικής μαστοριάς, προστατευόμενο από την UNESCO. Στο συγκρότημα 
του τεμένους υπάρχει μουσείο & απέραντο σκεπαστό παζάρι με ρούχα, 
σκεύη, μπιζού, δωράκια, ζαχαρωτά, πλεκτά είδη, ψάθινες σκούπες με 
καθρεφτάκια, σαπούνια σε σχήμα φρούτων κι ό,τι άλλο βάζει ο νους. Στη 
βόλτα μας, απολαμβάνουμε ιδιαίτερα το ανατολίτικο χρώμα αυτής της 
κλειστής αγοράς (kapali carsi). Πρωτότυπο και το Μουσείο Υγείας, όπου 
μαθαίνουμε για τεχνικές, μπαχαρικά & θεραπείες που εφάρμοζαν παλιά 
Έλληνες & Τούρκοι για να γιατρευτούν. Επιστροφή στην Αλεξανδρούπολη. 
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Αλεξανδρούπολη | Ξάνθη | Πομακοχώρια 
– Αλεξανδρούπολη | Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για Ξάνθη, όπου θα χαρούμε το διατηρητέο οικισμό 
με τις θαυμαστές γειτονιές, τους εγκάρδιους ανθρώπους, τη Δημοτική 
Πινακοθήκη, το Λαογραφικό Μουσείο, τους φούρνους με τα σουτζούκ 
λουκούμ κλπ.   Ακολούθως ανεβαίνουμε τις πλαγιές της Ροδόπης για τα 
Πομακοχώρια, ταπεινά χωριουδάκια γεμάτα πολιτιστικούς θησαυρούς 
απ’ το αρχαίο παρελθόν έως τώρα. Στα 3 κυριότερα (Σμίνθη, Μύκη κι 
Εχίνο), ζούμε από πρώτο χέρι σοφούς γέροντες, παιχνιδιάρικα μωρά & 
δεδομένα που χάραξαν τη ζωή μιας κοινότητας με τόσο πολυδιάστατη 
ταυτότητα (ανάμιξη χριστιανικών πεποιθήσεων με μουσουλμανικές και 
παγανιστικές δοξασίες, φτωχική βιοπάλη επί οροπεδίων, γλωσσικό 
ιδίωμα αρχαίων ελληνικών-βουλγαρικών- τουρκικών λέξεων, δουλειές 
υλοτόμων/καπνοκαλλιεργητών/κτηνοτρόφων, ευσταλείς γυναίκες με 
έθιμο από κοριτσάκια μέχρι ώριμη ηλικία να φορούν στολές παράδοσης 
κλπ).   Γυρίζουμε αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης για τη βραδινή πτήση 
προς Αθήνα.
      
Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας 
(Park Hotel 2* ή Astir Egnatia 5*) | Πρωινό καθημερινά για τους διαμένοντες 
στο Park Hotel 2* | Ημιδιατροφή καθημερινά για τους διαμένοντες στο 
Hotel Astir Egnatia 5* | Αεροπορικά εισιτήρια με Sky Express & φόροι 
αεροδρομίων | Αποσκευή 20kg και χειραποσκευή 8kg | Μεταφορές - 
περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα της 
εκδρομής | Τρείς διανυκτερεύσεις στην Αλεξανδρούπολη σε ξενοδοχείο 
της επιλογή σας | Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά αναλόγως της 
επιλογή σας | Αρχηγός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών 
& Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
| Ο φόρος διαμονής του δωματίου ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Πτήσεις με Sky Express
28/10 Αθήνα – Αλεξανδρούπολη  GQ 292 12:15-13:20
31/10 Αλεξανδρούπολη – Αθήνα  GQ 295 21:55-23:00
Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου Hotel Park 2* Ηotel Astir Egnatia 5*

Δίκλινο 350 € 425 €

3ο άτομο ενήλικας 350 € 425 €

3ο άτομο παιδί έως 12 350 € 425 €

Μονόκλινο 410 € 515 €
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Καβάλα & Θρακικά Τέμπη
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Καβάλα
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και 
φαγητό θα φθάσουμε στην Καβάλα. Άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής μας, 
τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 29/10, Φίλιπποι | Αγία Λυδία | Καβάλα (Γνωριμία 
με την πόλη)
Μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο των Φιλίππων του Μακεδόνα Βασιλιά Φίλιππου με το αρχαίο 
θέατρο και την αγορά, εκεί όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια 
ο Μέγας Αλέξανδρος. Από τους Φιλίππους ξεκίνησε και την περιοδεία 
του στην Ευρώπη ο Απόστολος Παύλος με τον μαθητή του Απόστολο 
Σίλα. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την πόλη που θα μας φιλοξενήσει κατά 
την διάρκεια της εκδρομής μας. Θα δούμε αξιόλογα κτίσματα όπως τις 
Καμάρες, ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο και κτίσμα της πόλης της 
Καβάλας, το μουσείο καπνού όπου θα ενημερωθούμε για την επεξεργασία 
και εμπορία του καπνού, τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Παύλου ο 
οποίος βρίσκεται σε έναν από τους κεντρικότερους και πιο εμπορικούς 
δρόμους της πόλης στην οδό Ομόνοιας, το αρχαιολογικό μουσείο και 
φυσικά το σήμα κατατεθέν της πόλης το περίφημο κάστρο της. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση.  Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Τοξότες | Σταυρούπολη (Θρακικά Τέμπη) | 
Ξάνθη | Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τους Τοξότες όπου θα επιβιβαστούμε 
στο τρένο του Νέστου προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια ξεχωριστή 
και ανεπανάληπτη εκδρομή, εξερευνώντας τα Θρακικά Τέμπη, την στενή 
κοιλάδα του ορμητικού Νέστου. Με πρωταγωνιστή τον Νέστο, το πέμπτο 
μεγαλύτερο ποτάμι της χώρας μας, και «κομπάρσους» τα 28 γραφικά χωριά 
(τα λεγόμενα Νεστοχώρια) που φιλοξενούνται στην κοιλάδα του Νέστου, 
η διαδρομή Τοξότες – Σταυρούπολη χαρακτηρίζεται ως μια αξέχαστη 
περιπλάνηση σ’ έναν τόπο ευλογημένο από τη φύση, με ανεπιτήδευτη 
ομορφιά και τεράστια οικολογική αξία. Παρθένα δάση, βαθιές κοιλάδες, 
κατοικημένα αλλά και έρημα χωριά, και κελαρυστά ποτάμια συνθέτουν την 

πολυμορφική φυσιογνωμία του θρακικού τοπίου. Στη συνέχεια άφιξη στην 
γραφική Ξάνθη και ελεύθερος χρόνος για περίπατο, καφέ και φαγητό στην 
παλιά πόλη, που έχει υποστεί ριζική και πολύ επιτυχημένη ανάπλαση. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
 

4η Ημέρα: 31/10, Καβάλα | Θεσσαλονίκη | Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν όπου θα αναχωρήσουμε 
για την Θεσσαλονίκη έχοντας χρόνο για περιήγηση της πόλης και καφέ. Στη 
συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας 
(Esperia Hotel 3* ή στο Lucy Hotel 5*) με ημιδιατροφή καθημερινά σε 
πλούσιο μπουφέ | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
| Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου | Πρωτόκολλα 
Covid ‘19 | Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής ξενοδοχείου 
αξίας ανά κατηγορία 1,5€ & 4€ αντίστοιχα το δωμάτιο ημερησίως

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου Esperia 3* Lucy 5*

Δίκλινο City View 189 € 199 €

3ο άτομο ενήλικας 159 € 169 €

3ο άτομο παιδί έως 12 145 € 145 €

4ο άτομο παιδί έως 12 - 145 €

Μονόκλινο City View 259 € 269 €

Δίκλινο S/V - 215 €

3ο άτομο ενήλικας - 179 €

3ο άτομο παιδί έως 12 - 145 €

4ο άτομο παιδί έως 12 - 145 €

Μονόκλινο S/V - 295 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 30/09 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 12%
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Κωνσταντινούπολη - Πριγκιπόνησα
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Κωνσταντινούπολη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πρωινή πτήση για την 
Κωνσταντινούπολη. Άφιξη στο διεθνές αεροδρόμιο  της Κωνσταντινούπολης 
και άμεση αναχώρηση για την πλατεία Σουλτάναχμετ. Ξενάγηση στην Αγία 
Σοφία, σύμβολο της Ορθοδοξίας και κορυφαία έκφραση της δραματικής 
περιπέτειας του βυζαντινού ελληνισμού, την ατμοσφαιρική Βασιλική 
Κινστέρνα του Ιουστινιανού, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο και το Μπλε Τζαμί, 
το ωραιότερο μνημείο της ισλαμικής αρχιτεκτονικής. Διάλειμμα για γεύμα 
(ελευθέρως). Ακολούθως ξενάγηση στο οθωμανικό ανάκτορο Τοπ Καπί. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
 

2η Ημέρα: 29/10, Κωνσταντινούπολη
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για προσκύνημα-ξενάγηση στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και την Παναγία των Βλαχερνών, όπου εψάλη ο Ακάθιστος 
Ύμνος και γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Κυριακή της Ορθοδοξίας. 
Ακολούθως, περνώντας από τα Θεοδοσιανά Χερσαία τείχη θα μεταβούμε 
στο αγίασμα της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλί), το οποίο 
συνδέεται με τις παραδόσεις και τους θρύλους για την άλωση, και 
στην περίφημη Μονή της Χώρας, αριστούργημα της Αναγέννησης των 
Παλαιολόγων. Θα ακολουθήσει προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο 
(20€) και επίσκεψη στην Αιγυπτιακή Αγορά. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
 

3η Ημέρα: 30/10, Κωνσταντινούπολη | Πριγκιπόνησα
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε με πλοίο για τα Πριγκιπόνησα: 
επίσκεψη στη Χάλκη, μετάβαση στον λόφο της Ελπίδας όπου βρίσκεται 
η Θεολογική Σχολή και η μονή της Αγίας Τριάδας και στη συνέχεια θα 
πλεύσουμε για την Πρίγκηπο. Γεύμα. Επιστροφή στην Κωνσταντινούπολη, 
μεταφορά στο ξενοδοχείο, δείπνο (ελευθέρως), διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Κωνσταντινούπολη | Αθήνα
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για ξενάγηση στο ανάκτορο Ντολμά 
Μπαχτσέ. Ακολούθως μεταφορά στο Μεγάλο Παζάρι, με τα 5.500 
καταστήματα. Ελεύθερος χρόνος για αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο. 
Πτήση για Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής & Φόροι 
αεροδρομίων | Τρείς διανυκτερεύσεις με πρωϊνό στο Ταξίμ σε 4* 
ξενοδοχείο με πρωϊνό | 3 γεύματα σε επιλεγμένα εστιατόρια | Εκδρομή 
στα Πριγκιπόνησα | Μεταφορές - Περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | Αρχηγός - Ξεναγός εκδρομής | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών & ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Η κρουαζιέρα στον Βόσπορο 20 € κατ’ άτομο | 
Εισιτήρια και είσοδοι σε μνημεία | Φόρος διαμονής ξενοδοχείου | Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα

Πτήσεις με Turkish Airlines
28/10 Tk 1846  Αθήνα – Κωνσταντινούπολη  09:40-11:10
31/10 Tk 1843  Κωνσταντινούπολη – Αθήνα  20:20-20:45

Σημείωση: Τα αναφερόμενα γεύματα ή δείπνα γίνονται σε επιλεγμένα 
εστιατόρια της Πόλης.

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου Feronya 4* Nippon 4* Barcelo Istanbul 5*

Δίκλινο 450 € 490 € 550 €

3ο άτομο ενήλικας 450 € 490€ 550€

3ο άτομο παιδί έως 12 450 € 490 € 550 €

Μονόκλινο 525 € 595 € 685 €
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Κύπρος, το νησί της Αφροδίτης
1η Ημέρα: 27/10, Λάρνακα | Λεμεσός | Λάρνακα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λάρνακα. Άφιξη και 
μεταφορά στη Λεμεσό και πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη με 
τους στενούς ακτινωτούς δρόμους της να οδηγούν μέχρι έξω από το 
παλιό ψαρολίμανο, σήμερα σύγχρονη και υπερπολυτελής μαρίνα. Το 
μεσαιωνικό κάστρο του Λεμεσού ήταν ο τόπος τέλεσης γάμου, του 
Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου, Βασιλιά της Αγγλίας και σήμερα στεγάζει το 
Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
& διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 28/10, Λεμεσός | Λευκωσία | Λεμεσός
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός 
ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας Στρατιωτικό κοιμητήριο και ηρώο των 
υπερασπιστών της Κύπρου κατά την εισβολή των Τούρκων το 1974. 
Συνεχίζουμε στις κεντρικές φυλακές, στα Φυλακισμένα μνήματα, με 
τους τάφους, τα κελιά των εννιά ηρώων και την αγχόνη των Άγγλων. 
Στο αρχαιολογικό μουσείο, θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του 
πολιτισμού της Κύπρου από την Νεολιθική εποχή. Συνεχίζουμε με το 
μέγαρο της αρχιεπισκοπής, τον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη με τις θαυμαστές 
τοιχογραφίες, τα ενετικά τείχη, την Λαϊκή Γειτονιά και την πράσινη γραμμή 
που διχοτομεί την Λευκωσία. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 29/10, Λεμεσός | Πλάτρες | Τροοδίτισσα | Μονή 
Κύκκου | Ομοδός | Λεμεσός
Πρόγευμα & αναχώρηση για τα ορεινά καταπράσινα γραφικά «κρασοχώρια» 
στην οδό Τρόοδος. Θα σταματήσουμε στο ομορφότερο θέρετρο, στις 
Πλάτρες του Σεφέρη. Συνεχίζουμε με την Ιερά Μονή Τροοδίτισσας, 
από τις παλαιότερες μονές του νησιού, γνωστή για την ασημοσκέπαστη 
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Πιστεύεται ότι δίνει ελπίδα σε 
άτεκνα ζευγάρια. Περνώντας από τα φημισμένα χωριά Πεδουλά και 
Πρόδρομο, θα επισκεφτούμε το γνωστότερο και πλουσιότερο μοναστήρι 
της Κύπρου και την Ιερά Μονή Κύκκου από το 1100, αφιερωμένη στην 
Παναγία. Στεγάζει μία από τις τρεις σωζόμενες εικόνες της Παναγίας που 
αποδίδονται στον Απόστολο Λουκά. Εδραιώθηκε με Αυτοκρατορικό 
διάταγμα του Αλεξίου Ι του Κομνηνού (1081-1118 μ.Χ.). Εκεί στο Θρονί 
της Παναγίας θα επισκεφθούμε τον τάφο του Αρχιεπίσκοπου Μακάριου 
του Πρώτου Προέδρου της Κύπρου και θα καταλήξουμε στο πιο όμορφο 
και παραδοσιακό χωριό Όμοδος όπου βρίσκεται και το Μοναστήρι του 
Τίμιου Σταυρού. Χρόνος ελεύθερος & επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το 
απόγευμα. Δείπνο & διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 30/10, Λεμεσός | Άγιος  Νεόφυτος | Πάφος | 
Λεμεσός
Μετά το πρόγευμα ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. Διασχίζοντας τους 
απέραντους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε 
στο Πύργο των Ιπποτών στο Κολόσσι. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο 
σημαντική αρχαία πόλη – βασίλειο. Θα σταματήσουμε στην Πέτρα του 
Ρωμιού, οπού αναδύθηκε από τους αφρούς των κυμάτων η θεά Αφροδίτη. 
Επίσκεψη στο μοναστήρι της Εγκλείστρας που ιδρύθηκε από τον Άγιο 
Νεόφυτο. Πραγματικός αναχωρητής και ασκητής, ο Άγιος έζησε για 60 
χρόνια στην «Έγκλειστρα» του (λαξευμένη στο βράχο από τον ίδιο) και 
παρά το γεγονός ότι δεν έφυγε ποτέ από το ασκητήριο του, είχε πλήρη 

εικόνα των γεγονότων της εποχής του, τα κατέγραψε και θεωρείται από 
τους σημαντικότερους ιστορικούς της εποχής του. Συνεχίζουμε με την 
στήλη μαστίγωσης του Απόστολου Παύλου και την κατακόμβη της Αγίας 
Σολωμονής, που λειτουργείται από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. 
Θα επισκεφτούμε την έπαυλη του Διονυσίου με τα μοναδικά ψηφιδωτά 
και θα καταλήξουμε στο λιμάνι της Πάφου με το υπέροχο φρούριο της. 
Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: 31/10, Λεμεσός | Λάρνακα και πτήση επιστροφής
Μετά το πρωινό, χρόνος ελεύθερος και προαιρετική εκδρομή στην 
Δερύνεια - Αγία Νάπα. Εν συνεχεία μεταφορά στη Λάρνακα όπου θα 
πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγ. Λαζάρου, από 
τα ωραιότερα δείγματα Βυζαντινής αρχιτεκτονικής, χτισμένη από τον 
αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ’ τον Σοφό. Ο Άγιος Λάζαρος μετά την ανάσταση 
του ήρθε στη Κύπρο, χειροτονήθηκε επίσκοπος του Κιτίου από τους 
Αποστόλους Βαρνάβα και Παύλο και έζησε εδώ άλλα τριάντα χρόνια. Ο 
τάφος του βρίσκεται κάτω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας. Αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Λάρνακα – Αθήνα 
με Sky Express | Αποσκευή 20 κιλών, χειραποσκευή 8 κιλών & φόροι 
αεροδρομίων  | Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο στην 
Κύπρο & εκδρομές βάση προγράμματος | Τέσσερεις διανυκτερεύσεις με 
ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας | Ολοήμερη εκδρομή στη 
Λευκωσία με επίσημο ξεναγό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού | 
Ολοήμερη εκδρομή στα: Τρόοδος, Πλάτρες, μονή Τροοδίτισσας, μονή 
Κύκκου, Όμοδος, με επίσημο ξεναγό του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού | Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο, Κολόσσι, Κούριο, Άγιο 
Νεόφυτο, Αγία Σολομονή, Έπαυλη Διονύσου με τα περίφημα ψηφιδωτά, 
με επίσημο ξεναγό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού | Έμπειρος 
αρχηγός – ξεναγός του γραφείου μας | Επίσημος τοπικός ξεναγός | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα | Ο φόρος 
διαμονής ξενοδοχείου | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό

Πτήσεις με Sky Express
27/10 Αθήνα – Λάρνακα GQ 600,  07:15-08:55
31/10 Λάρνακα – Αθήνα GQ 605,  21:35-23:20

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου Harmony Hotel 3* sup Poseidonia Beach 4*

Δίκλινο 495 € 525 €

3ο άτομο ενήλικας 495 € 525 €

3ο άτομο παιδί έως 12 495 € 525 €

Μονόκλινο 595 € 685 €

Το Harmony Hotel 3* βρίσκεται πάνω στη θάλασσα
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Ώρα για Dolce Vita!
1η Ημέρα: 06/10 & 27/10, Αθήνα | Ρώμη | Νάπολη | Σορέντο
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος 8:20 για πτήση Sky 
Express προς την «Αιωνία Πόλη» στις 10:20. Άφιξη και διασχίζοντας σε μια 
τρίωρη οδική φαντασμαγορία ομορφιές των επαρχιών Λατίου & Καμπανίας, 
φθάνουμε (μετά από σύντομη στάση κολατσού επί Αουτοστράτας) στη 
σκερτσόζα ψυχή της γείτονος, τη γοητευτική Νάπολη.  Επίσκεψη στο 
μεγαλειώδες Θέατρο Σαν Κάρλο, αρχαιότερη σε λειτουργία όπερα του 
κόσμου.  Βόλτα στη διπλανή Γκαλερία Ουμπέρτο Α’, το κομψό εμπορικό 
κέντρο με τη γυάλινη οροφή, τα φοβερά μπιστρό και τη γουστόζικη 
κοινωνική ζωή. Προαιρετικό γεύμα σε φημισμένη κουζίνα με χειροποίητα 
ζυμαρικά, πίτσα κι εμβληματικά εδέσματα των «μακαρονάδων», που 
σφράγισαν τη γαστρονομία διαπλανητικά. Γνωριμία με γραφικά σοκάκια, 
πλατείες κι αξιοθέατα (Πιάτσα ντελ Πλεμπισίτο, Σπακανάπολι, Σάντα 
Κιάρα κλπ).  Αργά το απόγευμα μεταβαίνουμε στο κοντινό Σορέντο για 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση και βραδινή έξοδος στην 
κώμη του αρώματος λεμονιών, τραγουδιών και ρομάντσου. Επιστροφή 
και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 07/10 & 28/10, Σορέντο | Κάπρι | Σορέντο
Πρωινό και εισερχόμεθα μέσω μικρής πόρτας εκκλησίας, στο μυστικό 
παράδεισο της μονής Αγίου Φραγκίσκου, για δυνατή εμπειρία κατανυκτικής 
ατμόσφαιρας, όπου συντίθενται αρμονικά ινταγκραμικές φωτό με το 
πνεύμα του μεσαίωνα, την έξαρση της αρχιτεκτονικής και το βάθος της 
πίστεως.  Στο λιμάνι, επιβίβαση σε σκάφος και πλέουμε προς το νησί της 
χαράς και της ευτυχίας, με πλούσια βλάστηση, κρυστάλλινα νερά, βίλες 
περιωπής και διασημότητες διεθνούς τζετ σετ ως θαμώνες ~ το θρυλικό, 
ολάνθιστο κι αμίμητο Κάπρι, με υπέροχα ψώνια σε μαντήλια, καπέλα, 
σανδάλια κ.ο.κ., παινεμένο ως Εδέμ Ελλήνων, Ρωμαίων κι Ετρούσκων 
με αγριόχοιρους, ξιφίες, θαλάσσια σπήλαια & Καλιγούλειες γιορτές!  
Περίπατος σε κάποια απ’ τα 800 φοινικικά σκαλιά & στην Πιατσέτα, όπου 
παλιά φλέρταραν οι Όντρεϊ Χέμπορν, Κερκ Ντάγκλας, Τζωρτζ Κλούνεϊ, 
Τζάκι Ο, Λιζ Τέιλορ κ.ά. Γυρνώντας από Σορέντο απόγευμα, μπαίνουμε 
στην Έπαυλη Κομμουνάλε, εκπληκτικό άλσος με πανοραμική θέα 
μέχρι ανατολικά τον Κόλπο της Νάπολης & το Βεζούβιο {με την ενίοτε 
αινιγματική σιλουέτα, τους ηφαιστειακούς κρατήρες, ή τους αμπελώνες 
του}, ενώ δυτικά τη φιγούρα του αριστοκρατικού Κάπρι. Οι ντόπιοι λένε ότι 
απ’ εδώ βλέπουμε το ανώτερο δειλινό της υφηλίου.  Ανάπαυση στο hotel 
κι ελαφρύ σουλάτσο σε μπελ επόκ αλέες εν μέσω κίτρων, αμυγδαλεώνων 
και μπούστων αγαλμάτων.  Κέφι σε μουσικά μαγαζιά που νοούνται ως 
πέρλες ολάκερου του Μετσοτζόρνο. 

3η Ημέρα: 08/10 & 29/10, Αμάλφι | Ποζιτάνο
Πρωινό και ξεχυνόμαστε στο ντελίριο της Μεσοτυρρηνικής Ριβιέρας, όπου 
παντού αναδύεται αύρα αρχοντιάς & δομικής πολυχρωμίας.  Στο Αμάλφι 
μας μαγεύει το Ντουόμο, η μαρίνα, τα καταστήματα μόδας, οι εκθέσεις 
τέχνης, μα κι η πανδαισία από κεραμοσκεπές μπερδεμένες με τον ορίζοντα 
πειρατικών ορμίσκων  & ελιτίστικων καφετεριών, όπου συναντώνται οι 
μποέμ της ντόλτσε βίτα. Σε διαδρομή που κόβει την ανάσα, κάτω από 
οικισμούς κρεμασμένους στα βράχια σαν αετοφωλιές, φιδοσερνόμαστε 
σε μύχιες δαντέλες της ακτογραμμής, εισδύοντας στο Ποζιτάνο, χτισμένο 
στην απότομη πλαγιά ενός γκρεμού. Ο ιστορικός πυρήνας με άνετους 
πεζοδρόμους & τη Via dei Mulini να βγάζουν σε στέκια καλλιτεχνών ή 
σε μπαλκονάτες βίγλες, στολίζει το απάγκιο ως πύλη εντρυφήσεως 
στα προνομιακά αγκυροβόλια εστέτ καπεταναίων, εφοπλιστών και 
σημαινόντων ανθρώπων του πνεύματος και της οικονομικής επιφάνειας.   
Αγναντεύοντας ελιές, δάση καστανιάς και φυτείες εσπεριδοειδών, γυρνάμε 
στη βάση μας.

4η Ημέρα: 09/10 & 30/10, Σορέντο | Πομπηία | Καστέλ 
Γκαντόλφο | Ρώμη 
Πρωινό & αναχώρηση για το Παπικό Θέρετρο Καστέλ Γκαντόλφο, με 9000 
ήσυχους, απλούς & καλόκαρδους νοματέους, μακριά από τον αγχωτικό 
μοντέρνο τουρισμό.  Παρένθεση στη Νάπολη, για να πετάξουν με Easy 
Jet στις 14:40 (17:20 άφιξη στην Αθήνα) οι 4ήμεροι συνταξιδιώτες. 
Όσοι ακολουθήσουν 5ημερο πρόγραμμα, συνεχίζουμε βόρεια και σε 
λίγο φθάνουμε στα ευρύτερα προάστια πρωτευούσης, όπου πλάι στην 
αστραφτερή λίμνη Αλμπάνο και τους ονειρικούς Κήπους Μπαρμπερίνι, 
μας δέχεται, με ανοιχτές αγκαλιές επιτέλους  τα τελευταία χρόνια, τo 
παλατιανό σύμπλεγμα του Ποντίφικα, ένα ξεχωριστό καλειδοσκόπιο 
ρουστίκ βακχισμού, χλιδάτων αιθουσών & θεμελίων πάνω στα περιβόητα 
ερείπια Άλμπα Λόνγκα. Σε αυθεντική τρατορία, μεζέδες αντιπροσωπευτικοί 
της αγροτικής ζώνης.  Προώθηση στο κατάλυμά μας της Ρώμης, ανάπαυση, 
διασκέδαση by night & ύπνος.

5η ημέρα: 10/10 & 31/10, Ρώμη | Αθήνα
Πρωινό ένα γρήγορο καφέ στη Via del Corso και στη συνέχεια αναχώρηση 
για αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής με Sky Express. Αναχώρηση στις 12:10 
με άφιξη Αθήνα στις 15:05.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Ρώμη-Αθήνα με 
αποσκευή 20 κιλών και χειραποσκευή 8 κιλών | Φόροι αεροδρομίων | Τρεις 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο Σορέντο με πρωινό καθημερινά | 
Μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη με πρωινό καθημερινά 
| Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος | 
Δώρο ξενάγηση στην Πομπηία  | Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου 
μας | Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης έως 75 ετών & ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Γεύματα και δείπνα. Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα | Ο φόρος διαμονής το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Πτήσεις: 
06/10  Αθήνα – Ρώμη  GQ 820   10:20-11:20 Sky Express
09/10  Νάπολη – Αθήνα  14:40-17:20 Easy Jet
10/10  Ρώμη – Αθήνα  GQ 821  12:10-15:05 Sky Express
27/10  Αθήνα –  Ρώμη  GQ 820 10:20-11:20 Sky Express
31/10  Ρώμη – Αθήνα  GQ 82113:10-16:00 Sky Express

Grand Hotel Parco del Sole Sorrento 4* Τιμή κατ’ άτομο

Δίκλινο 560 €

3ο άτομο ενήλικας 560 €

3ο άτομο παιδί έως 12 560 €

Μονόκλινο 660 €

Grand Hotel President Sorrento 4* Τιμή κατ’ άτομο

Δίκλινο θέα βουνό 620 €

Δίκλινο θέα θάλασσα 690 €

Μονόκλινο θέα βουνό 720 €

Μονόκλινο θέα θάλασσα 820 €
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Ταξίδι στη νοσταλγία Τροία - Ίμβρος - Τένεδος
1η Ημέρα: 28/10, Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | Μάδυτος 
(Ετσεαμπάτ) | Δαρδανέλια (Τσανάκαλε)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Αλεξανδρούπολη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Τελωνείο Κήπων στα 
ελληνοτουρκικά σύνορα. Μετά τη διαδικασία ελέγχου διαβατηρίων, 
συνεχίζουμε ακολουθώντας μια όμορφη παράκτια διαδρομή στο θρυλικό 
στενό, τα Δαρδανέλια, τον Ελλήσποντο, έναν στενό, φυσικό και διεθνώς 
σημαντικό πορθμό που διαχωρίσει την Ευρώπη από την Ασία και συνδέει 
τη Θάλασσα του Μαρμαρά (Προποντίδα) με το Αιγαίο πέλαγος και τη 
Μεσόγειο Θάλασσα. Φτάνοντας στην αρχαία Μάδυτο (σημερινή ονομασία 
Eceabat), την πλησιέστερη πόλη στα πεδία των μαχών της εκστρατείας 
της Καλλίπολη (1915) κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα επιβιβαστούμε 
στο ferry boat και διαπλέοντας τον Ελλήσποντο σε 20΄ περίπου, θα 
φτάσουμε στο Τσανάκαλε (στη νότια (ασιατική) ακτή των Δαρδανελίων. 
Η πόλη οφείλει την τουρκική ονομασία του από τα περίφημα κάστρα του 
«Τσανάκ Καλεσί» (Φρούριο των τσανακιών) από τα πήλινα αγγεία που 
κατασκευάζονται εκεί από το 1740. Τακτοποίηση σε κεντρικό ξενοδοχείο 
και πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 29/10, Τσανάκαλε | Τροία | Γκεϊκλί | Τένεδος 
(Μποτζα Αντα) | Τσανάκαλε    
Πρωινό και αναχώρηση για την ομηρική Τροία. Προαιρετική είσοδος για 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (εισιτήριο 50 TL), που αποτέλεσε το 
θέατρο των μαχών του Τρωικού Πολέμου και στο Μουσείο. Μετά το 
πέρας της επίσκεψης, επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στο πορθμείο 
του Γκεικλί (Geyikli), για να πάρουμε το πλοίο για τη γραφική Τένεδο 
(Bozcaada), στην οποία θα φτάσουμε σε 35΄ περίπου. Η πανέμορφη, 
γραφική, ελληνική Τένεδος, που πέρασε στην Τουρκία με τη συνθήκη της 
Λοζάνης, αποτελεί έναν τουριστικό παράδεισο υψηλών προδιαγραφών. 
Βέβαια, μπορεί τώρα πια να ζουν ελάχιστοι Έλληνες και τα παλιά ελληνικά 
αρχοντικά να κατοικούνται από Τούρκους, η παλιά όμως ελληνική 
συνοικία εξακολουθεί να αποτελεί το στολίδι του νησιού και τον κυριότερο 
πόλο έλξης των επισκεπτών. Ολόκληρη η ενδοχώρα του εύφορου νησιού 
μοιάζει με έναν τεράστιο αμπελώνα που εδώ και πολλούς αιώνες παράγει 
εξαίσια σταφύλια και εξαιρετικής ποιότητας κρασί. Το λιμάνι και η χώρα με 
το κάστρο και τις δύο γειτονιές, ελληνική και τουρκική, είναι ο μοναδικός 
οικισμός του νησιού. Θα έχουμε τον χρόνο να περιηγηθούμε στα γραφικά 
αιγαιοπελαγίτικα σοκάκια του, να δοκιμάσουμε και να αγοράσουμε τα 
ξακουστά κρασιά της και να νιώσουμε ρίγη συγκίνησης στην εκκλησία της 
Παναγίας, που δυστυχώς λειτουργεί μόνο ανήμερα της γιορτής της. Αργά 
το απόγευμα θα επιστρέψουμε με το ferry boat στο Γκεϊκλί, όπου έχει μείνει 
το πούλμαν, για να μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας στο Τσανάκαλε. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Τσανάκαλε | Καπάντεπε | Ίμβρος (Γκιοκτσέ 
Αντά) | Τσανάκαλε
Νωρίς το πρωί, μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Ίμβρο 
(Gökçeada). Ανάλογα με τα ωράρια των πλοίων, θα περάσουμε από το 
Τσανάκαλε ή θα επιστρέψουμε στην ευρωπαϊκή ακτή για να περάσουμε 
από το Καπάντεπε. Το ταξίδι με το πλοίο από το Καπάντεπε προς την Ίμβρο 
διαρκεί 1 ώρα και 10 λεπτά. Φτάνοντας, θα περιηγηθούμε με το πούλμαν 
τα κυριότερα χωριά του νησιού: την Παναγιά, τόπο καταγωγής του 
σημερινού Οικουμενικού Πατριάρχη με την όμορφη Μητρόπολή της και 
το ελληνικό σχολείο, το Κάστρο (Kaleköy) με το βυζαντινό του φρούριο, το 
Γλυκί (Bademli), τα Αγρίδια (Tepeköy), τους Αγίους Θεοδώρους (Zeytinli) 
και το Σχοινούδι (Dereköy), το άλλοτε μεγαλύτερο χωριό της Ίμβρου και 
από τα μεγαλύτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, όπου σήμερα κατοικούν 
ακόμη λίγοι Έλληνες. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Τσανάκαλε. 
Δείπνο, διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Τσανάκαλε | Μάδυτος (Ετσεαμπατ) | 
Αλεξανδρούπολη | Αθήνα
Μετά το πρωινό, αναχώρηση με το πλοίο για τη Μάδυτο (Ετσέαμπατ), στη 
χερσόνησο της Καλλίπολης και το Τελωνείο των Κήπων. Διάβαση των 
ελληνοτουρκικών συνόρων, ανάλογα με την ώρα πτήσης μας ελεύθερος 
χρόνος στην Αλεξανδρούπολη, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με φόρους αεροδρομίων και 
αποσκευή | Τρεις  διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή σε κεντρικό ξενοδοχείο 
3* | Μεταφορές περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν & καράβια σύμφωνα 
με το πρόγραμμα της εκδρομής | Έμπειρος αρχηγός | Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης έως 75 ετών | ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
| Γεύματα και δείπνα | Ο φόρος διαμονής το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ή ακόμα 
και να αφαιρεθεί κάτι αν κριθεί αναγκαίο από τον αρχηγό της εκδρομής για 
την καλύτερη διεξαγωγή του.

Πτήσεις με Sky Express
28/10 Αθήνα – Αλεξανδρούπολη GQ 292,  12:15-13:20
31/10 Αλεξανδρούπολη – Αθήνα GQ 293,  20:35-21:40

Τύπος Δωματίου Τιμή κατ’ άτομο

Δίκλινο 350 €

3ο άτομο ενήλικας 350 €

3ο άτομο παιδί έως 12 350 €

Μονόκλινο 445 € 25



Στην καρδιά της Ευρώπης | Βαλλωνία - Φλάνδρα - Μάαστριχτ & Άαχεν
1η Ημέρα: 27/10, Αθήνα | Βρυξέλλες | Σπα | Βαβρ
Συγκέντρωση στο  αεροδρόμιο για πτήση προς Βρυξέλλες. Άφιξη στην 
Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και ζούμε το ντελίριο της Γκραν Πλας, του 
ωραιότερου σαλονιού της ηπείρου μας, όπως σωστά την παινεύουν. 
Εκείνο που μας σαστίζει περισσότερο με δέος, είναι το Δημαρχείο της 
κεντρικής πλατείας της πόλης, με τα αγάλματα και τις τοξωτές στοές, αλλά 
και τον γοτθικό πύργο. Δίπλα σε αυτό, ο «Οίκος του Βασιλιά», που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο, το «Μέγαρο των αρτοποιών» και το «Παλάτι των 
Δουκών της Βραβάντης.  Μεταφορά στη Σπα, λουτρόπολη κτισμένη σε 
κοιλάδα των Αρδεννών.  Εξερευνούμε τον ιαματικό παράδεισο που στην 
πορεία του χρόνου έζησε μεγάλες στιγμές. Κόσμημα το Πάρκο «των 7 
Ωρών», το πρωτότυπο Μουσείο «de la Lessive» (αφηγείται την ιστορία της 
μπουγάδας τη μόνιμη έκθεση έργων του Χουάν Μιρό & την πίστα αγώνων 
Γκραν Πρι. Ο γαλάζιος χρυσός αναβλύζει σε πολλές κρήνες, με πιο 
φημισμένη την Pouhon Pierre le Grand. Ελεύθερο δείπνο και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η Ημέρα: 28/10, Βαβρ | Μπρυζ | Βαβρ
Πρωινό και γνωρίζουμε εκ του σύνεγγυς τον ήσυχο-αγνό τρόπο ζωής των 
κατοίκων. Η Βαβρ, με κάβο σκαφών και στις δύο όχθες του Ντάιλ, εισήχθη 
στους τουριστικούς χάρτες όταν άνοιξε το θεματικό πάρκο Γουαλιμπί, με 
υδροψυχαγωγία κι επαναστατικές υποδομές. Πορεία προς το καμάρι της 
Φλάνδρας, την αρχοντική Μπρυζ, που η παραμυθένια όψη της μας κερδίζει 
αμέσως. Πλακόστρωτα στενά, αραχνοειδείς υδάτινες αρτηρίες, τενάγη με 
λευκούς κύκνους, πύργοι πανέμορφοι. Μπαίνοντας στο ιστορικό κέντρο, 
ολόκληρο ένα Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, βλέπουμε 
τις πιο σημαντικές πλατείες, τη Μπουργκ & τη Μαρκτ, με εμβληματικό 
το καμπαναριό Μπελφόρ. Επίσκεψη στην καθολική Βασιλική του Ιερού 
Αίματος, όπου φυλάσσουν την περίφημη φιάλη του Αγίου Αίματος.  Μας 
συναρπάζουν σειρά αξιοθέατων, όπως το 1ο χρηματιστήριο του κόσμου, το 
πάρκο με τη Λίμνη της Αγάπης, το νοσοκομείο του Α. Ιωάννη (παλαιότερο 
στην Ευρώπη), η γέφυρα του Α. Βονιφάτιου, οι κήποι του Άρεντς κλπ. Η 
κρουαζιέρα στα κανάλια μας γεμίζει φανταστικές εικόνες. Διάλειμμα για 
φαγητό, ψώνια, μουσεία, ή μουσικά δρώμενα. Βραδάκι πίσω στη βάση 
μας. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 29/10, Βαβρ | Γάνδη | Αμβέρσα | Βαβρ
Πρωινό και φύγαμε για Γάνδη, που με το σπουδαίο λιμάνι της κυριάρχησε 
στο εμπόριο της Βόρειας Θάλασσας μέχρι και τη Μεσόγειο. H παλιά 
πόλη γύρω απ’ τις όχθες του ποταμού Λις, η μεγαλύτερη περιοχή στο 
Βέλγιο όπου απαγορεύονται οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο, γλίτωσε τους 
βομβαρδισμούς των παγκοσμίων πολέμων και διατηρεί αναλλοίωτη τη 
μεσαιωνική της ταυτότητα. Ψηλά κτίρια, μπυραρίες, σοκολατερίες, κάβες 
με κεριά, φιδωτά σοκάκια ενισχύουν το σοκ ομορφιάς μπροστά στα μάτια 
μας. Απίστευτη καθεπόπτευση της πανδαισίας προσφέρει η Γέφυρα του Α. 
Μιχαήλ, καθώς απ’ εδώ θαυμάζουμε ταυτόχρονα και τους 3 διάσημους 
πύργους της πόλης. Επίσης μεθυστική η έποψη από το Κάστρο των Ιπποτών 
ή Κομήτων της Φλάνδρας.  Ο καθεδρικός Σαν Μπάβο όπως κι ο γιγαντιαίος 
ναός Α. Νικολάου, καθυποτάσσουν τον πιστό σε ιερή κατάνυξη. Στο 
Μουσείο Καλών Τεχνών, μυούμεθα στους πίνακες του Ιερώνυμου Μπος 
κι άλλων επιφανών ζωγράφων. Μετά την κρουαζιέρα & το διάλειμμα 
φαγητού, μεταφορά στην Αμβέρσα. Η πόλη – ανταλλακτήριο διαμαντιών, 
είναι πρωτεύουσα κουλτούρας των ολλανδόφωνων Φλαμανδών. Η 
αφρόκρεμα καλλιτεχνών όπως ο Rubens, ο van Dyck και ο Jordaens, 
διένυσαν τροχιές. Η Γκραν Πλας με τα περίτεχνα σπίτια των συντεχνιών 
είναι το must, όπως εξάλλου τ’ αχνιστά μύδια με σκόρδο & σαμπανιζέ 
κρασί σε κατσαρολάκι πλάι σε χωνάκι με πατάτες. Έμφαση στον Οίκο των 
Κρεοπωλών (Vleeshuis), προχωρημένο μουσείο. Επιστροφή στη Βαβρ.

4η Ημέρα: 30/10, Βαβρ | Άαχεν | Μάαστριχτ | Βαβρ
Πρωινό και ρότα για Άαχεν, τη δυτικότερη γερμανική πόλη, αγαπημένη 
έδρα του Καρλομάγνου και αργότερα τόπος στέψης Γερμανών βασιλέων. 
Ο πλούτος της από τα ρωμαϊκά έτη οφείλεται στις θέρμες αλλά στην 
εκμετάλλευση κοιτασμάτων άνθρακα, έτσι που πρόσφατα ακτινοβολεί ως 
επιστημονικός κόμβος για τη μηχανική και την τεχνολογία της πληροφορίας.Η 
οκταγωνική βασιλική εκκλησία διαθέτει ψηφιδωτά, βιτρώ, μαρμάρινους 
στύλους, κιβώρια, το αριστούργημα «Απαστράπτουσα Παναγία» του 
Ολλανδού γλύπτη Γιαν φαν Στέφεσβερτ κ.α.. Στην περιήγηση θαυμάζουμε 
ακόμη το Θέατρο, Δημαρχείο, Πανεπιστήμιο, Στάδιο, Σανατόριο, 
φουτουριστικές ανεγέρσεις συνεδριακών υποδομών, ευρηματικές ατραξιόν 
γαστρονομίας κλπ.  Συνεχίζουμε προς Μάαστριχτ, τον πολυσχιδή πόλο 
έλξης της Ολλανδίας, που οι ντόπιοι δεν θεωρούν αντιπροσωπευτικό της 
χώρας τους, αφού στριμώχνεται σε μια ακραία γεωγραφική προεξοχή της 
μεταξύ Βελγίου & Γερμανίας.Το άγαλμα του Johannes Petrus Minckelers 
στην πλατεία Μαρκτ μας ξαφνιάζει καθώς η αληθινή φωτιά στη δάδα 
του, δε σβήνει ποτέ, αφού ο Minckelers ανακάλυψε το φωταέριο!  Άλλο 
ενδιαφέρον άγαλμα είναι αυτό του Νταρτανιάν στο πάρκο «Αυλή των 
Γηραιών».  Ένα στενό πριν την πλατεία Vrijthof στο Selexyz Dominicanen, 
ίσως το διασημότερο βιβλιοπωλείο της Ολλανδίας και ένα από τα 20 
καλύτερα όλου του κόσμου. Σ’ αυτό το κατάστημα που εμφιλοχωρεί  σ’ 
έναν παλιό Ναό Δομινικανών καλογήρων, η διακόσμηση μέσα από ξύλο 
και σίδερο είναι ζηλευτή. Ιδρύματα ακαδημαϊκά, γεφυράκια, λιμνούλες, 
φοντάνες ή διαβάτες πρόσχαροι, πεζοί και με ποδήλατα, κλέβουν την 
προσοχή μας και μας μαγνητίζουν. Επιστροφή στη Βαβρ, μικρό δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: 31/10, Βαβρ | Nαμούρ | Βρυξέλλες 
Πρωινό και εισδύουμε στη Ναμούρ, πρωτεύουσα της Βαλλωνίας, με θυρεό 
ένα σαλιγκάρι, παρότι ούτε αργή είναι, μήτε βαρετή, αλλά έμπλεη με 
δυνατές ζυθοποιίες, καρτποσταλικές κρουαζιέρες στα ποτάμια, φρουριακή 
ακρόπολη επαρκώς διατηρημένη, και πολύχρωμους δώμους λεπτής 
ρενασάνς, πομπώδους μπαρόκ, στιβαρού κλασικισμού, παιχνιδιάρικου 
ροκοκό και κονστρουκτιβιστικού ρεαλισμού. To τελεφερίκ μας προσφέρει 
εναέρια εμπειρία βαθιάς τέρψης, καθώς επίσης το κονβόι από τρίκυκλα τουκ 
τουκ, που μας πάει σε μέρη, παγωτατζήδες, αρωματοποιούς, βραβευμένα 
μπιστρό, αμυντικά τούνελ, Ιησουητικά τάγματα και αρτίστικες γκαλερί. Πριν 
το αεροδρόμιο Βρυξελλών, σταματάμε στο Ατόμιουμ για ομαδική φωτό 
απαθανάτισης της μεγεθυμένης κυψελίδας ενός κρυστάλλου σιδήρου. 
Πτήση Επιστροφής

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα με 
Sky Express | Αποσκευή 20kg, χειραποσκευή 8kg & φόροι αεροδρομίων
Τέσσερεις διανυκτερεύσεις στις Βρυξέλλες στο Best Western Wavre 3* 
με πρωινό καθημερινά | Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος | Έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας, Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης έως 75 ετών & ΦΠΑ

Δεν Περιλαμβάνονται Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, 
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Γεύματα και δείπνα, Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, Ο φόρος διαμονής του δωματίου ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Πτήσεις με Sky Express: 27/10 Αθήνα – Βρυξέλλες GQ 800 12:00-14:20
31/10 Βρυξέλλες – Αθήνα GQ 801 14:50--19:

Τύπος Δωματίου Τιμή κατ’ άτομο

Δίκλινο 570 €

3ο άτομο ενήλικας 570 €

3ο άτομο παιδί έως 12 570 €

Μονόκλινο 690 €26



Διαμάντια του Ρήνου - Αλσατικοί Αμπελώνες
1η Ημέρα: 28/10, Πτήση για Φρανκφούρτη | Περιήγηση | 
Χαϊδελβέργη | Στρασβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Φρανκφούρτη. Άφιξη 
στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, επιβίβαση στο πούλμαν και ξεκινάμε 
την γνωριμία μας με την πόλη. Θα δούμε το Römer (Δημαρχείο), το 
συγκρότημα των 9 κατοικιών, τον Γοτθικό Ναό του Αγίου Βαρθολομαίου.  
Εν συνεχεία αναχώρηση για Χαιδελβέργη όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις 
ενδιαφέρουσες εκκλησίες των Ιησουϊτών, & του Αγ. Πνεύματος, θα 
θαυμάσουμε τα κτίρια με την Μπαρόκ αρχιτεκτονική & την πολύβουη 
κεντρική πλατεία της αγοράς. Συνεχίζουμε για Στρασβούργο. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: 29/10, Μπάντεν Μπαντεν | Στρασβούργο περιήγηση
Πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφθούμε το Μπάντεν Μπάντεν, μια από 
τις γνωστότερες λουτροπόλεις της Γερμανίας. Περιήγηση στα αξιοθέατα 
της πόλης. Επιστροφή στο Στρασβούργο και πανοραμική περιήγηση στην 
πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη στην δυτική 
όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ. Θα μεταφερθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός 
Ναός. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι 
γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια 
και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: 30/10, Ομπερναί | Ριμποβιλ | Ρικβίρ | Εγκισέμ | 
Κολμάρ
Μια από τις ωραιότερες περιοχές στην Ευρώπη είναι η Αλσατία, με τις 
πανέμορφες πόλεις, τα καταπράσινα βουνά, τα ποτάμια και τον φημισμένο 
δρόμο του κρασιού, σπαρμένο με αμπέλια και μεσαιωνικά χωριά, ανέγγιχτα 
από τον χρόνο. Πρώτος μας σταθμός το Ομπερναί με τα λιθόστρωτα 
σοκάκια και τα χρωματιστά σπίτια. Συνεχίζουμε με το Ριμποβίλ. Γοτθικές 
εκκλησίες, μεσαιωνικά τείχη, εγκαταλελειμμένα κάστρα και συγκλονιστικά 
φυσικά τοπία κάνουν το Ριμποβιλένα από τα δημοφιλέστερα χωριουδάκια 
της Αλσατίας. Συνεχίζουμε με το Ρικβιρ. Γνωστό και ως «το χωριό των 
αμπελουργών», φωλιασμένο πίσω από τα μεσαιωνικά του τείχη. 
Γλυκύτατο, πολύχρωμο και σχεδόν μονίμως λουλουδιασμένο, το Εγκισέμ 
είναι γνωστό όπως και η υπόλοιπη Αλσατία για το φανταστικό κρασί του 
και για τα ερείπια των τριών κάστρων του. Τελευταίος μας σταθμός το 
Κολμάρ, η “πρωτεύουσα της αλσατικής οινοπαραγωγής”, με την πλούσια 
μεσαιωνική και αναγεννησιακή του αρχιτεκτονική. Περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο με το περίφημο Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, τον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των Δομινικανών, την Οικία 
Πφίστερ, αλλά και στη Μικρή Βενετία, τμήμα της παλιάς πόλης με κανάλια 
στον ποταμό Λάουχ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο. 
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: 31/10, Φράιμπουργκ | Λίμνη Τιτιζε | Βασιλεία | 
Πτήση από Ζυρίχη
Πρόγευμα και σήμερα θα επισκεφθούμε το Φράιμπουργκ μια από τις 
πιο γνωστές γερμανικές πανεπιστημιουπόλεις και ταυτόχρονα σημαντική 
παραγωγός ποιοτικών κρασιών. Ξεκινάμε με τον νΚαθεδρικό γοτθικό Ναό 

του 11ου αι. με το 116 μ. κωδωνοστάσιο να υψώνεται αγέρωχα. Ανατολικά 
του Καθεδρικού στην πλατεία προσελκύει τα βλέμματα με το κόκκινο 
φωτεινό χρώμα του, την περίτεχνη πρόσοψή του και τους πολύχρωμους 
πύργους του, το ιστορικό εμπορικό κτήριο (Kaufhaus) κατασκευασμένο 
τον 16 αι. Επισκεπτόμαστε την πλατεία Δημαρχείου με το Παλαιό και Νέο 
Δημαρχείο και τον Δομινικανό Ναό του Αγ. Μαρτίνου με την παρακείμενη 
σκήτη καθώς και το σπίτι – φάλαινα, μια υπέροχη  αρχιτεκτονική αντίθεση 
στο χώρο με τα υστερογοτθικά εξέχοντα παράθυρά του. Το οδοιπορικό μας 
θα καταλήξει αρχικά στην «πνιγμένη» στο πράσινο λίμνη Τίτιζε. Τελευταία 
μας σταθμός η Βασιλεία. Στην περιπατητική μας ξενάγηση θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό, το Μουσείο Καλών Τεχνών, το Μέγαρο του Κισσγκαρντεν 
και τον Πύργο της Τράπεζας των Διεθνών Κανονισμών. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη & 
Ζυρίχη - Αθήνα Lufthansa & Swiss με αποσκευή και χειραποσκευή & 
Φόροι αεροδρομίων | Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο αναλόγως την 
επιλογή σας με πρωινό καθημερινά  | Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος | Έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας | 
Ασφάλεια αστικής και ταξιδιωτικής ευθύνης έως 75 ετών & ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα | Γεύματα και δείπνα. Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα | Ο φόρος διαμονής το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημειώσεις: Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί αν 
κριθεί αναγκαίο | Για επιπλέον 1 διανυκτέρευση στη Φρανκφούρτη στις 
27/10 η επιβάρυνση θα είναι 80 € κατ’ άτομο

Πτήσεις με Lufhhansa / Swissair
28/10  Αθήνα – Φρανκφούρτη  LH 1285 07:00-09:00
31/10  Ζυρίχη – Αθήνα       LX 1842 21:10-00:45

Εκδρομή με μεσημεριανή πτήση:
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και με αναχώρηση μεσημέρι στις 28/10 
με τις ακόλουθες πτήσεις και ακολουθώντας το παρακάτω πρόγραμμα:
1η ημέρα: Πτήση για Φρανκφούρτη – Περιήγηση – Στρασβούργο
2η ημέρα: Ομπερναί – Ριμποβιλ – Ρικβίρ – Εγκισέμ – Κολμάρ
3η ημέρα: Μπάντεν Μπάντεν – Χαϊδελβέργη
4η ημέρα: Φράιμπουργκ – Λίμνη Τίτιζε – Βασιλεία – Πτήση από Ζυρίχη

Πτήσεις με Lufthansa / Swissair
28/10  Αθήνα – Φρανκφούρτη  LH 1279 14:05-16:05
31/10  Ζυρίχη – Αθήνα             LX 1842 21:10-00:45
Τιμές κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου Ιbis Strasbourg Centre Gare 3* Best Western Plus
Monopole Metropole 4*

Δίκλινο σε διπλό double 490 € 580 €

Δίκλινο σε twin superior 515 € 580 €

3ο άτομο ενήλικας 490 € 580 €

3ο άτομο παιδί έως 12 490 € 580 €

Μονόκλινο 580 € 670 €
Double: διπλό κρεβάτι | Twin: 2 μονά κρεβάτια 27




