ΜΕΤΕΩΡΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

3 ημέρες

Ελάτη – Περτούλι – Τρίκαλα – Λίμνη Πλαστήρα
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel GALAXY 2*
Με πρωινό

89€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
Hotel FAMISSI 3*
Με πρωινό

99€
κατ άτομο σε δίκλινο
*********

Hotel ORFEAS 3*
Με πρωινό

105€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ–ΤΡΙΚΑΛΑ
(250 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 και φθάνουμε στην
Καλαμπάκα, όπου θα επισκεφτούμε τον Ιερό Βράχο των Μετεώρων. Θα
δούμε τα μοναστήρια Μονή Βαρλαάμ και Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια
γεύμα εξ’ ιδίων στην Καλαμπάκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση
και το απόγευμα βόλτα στα Τρίκαλα. Μια πόλη με δένδρα, φύση και το
φυσικό στολίδι της (τον ποταμό Ληθαίο) γεμίζουν τον επισκέπτη από την
πρώτη ματιά. Επιστροφή στη Καλαμπάκα. Διαν/ση.
2η μέρα : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΙ (150 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό Περτούλι, μια πανέμορφη περιοχή
της ανατολικής Πίνδου κτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων και συνεχίζουμε
για την Ελάτη, γραφικό χωριό σε υψόμετρο 950 μέτρων, χρόνος ελεύθερος
για γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση.
3η μέρα : ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ (400 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη του Νικόλαου Πλαστήρα που
βρίσκεται 25 χλμ. δυτικά της Καρδίτσας. Μια πανέμορφη λίμνη
αγκαλιασμένη από τα καταπράσινα βουνά που καθρεπτίζονται στα νερά
της και τους
αρκετούς χείμαρρους με τα κρυστάλλινα νερά που
καταλήγουν σ’ αυτήν. Συνεχίζουμε, πίνοντας τον καφέ μας στο Αγνάντι και
το μεσημέρι γεύμα εξ’ ιδίων με ψάρι στα κάρβουνα στην πλαζ Λαμπερού,
που βρίσκεται δίπλα στη Λίμνη. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην
πλατεία της Καρδίτσας. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το
βράδυ στην πόλη μας.

ΕΒΡΟΣ ΘΡΑΚΗ
Hotel
RAMADA PLAZA
5*
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

135€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1ηημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (350χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με πρώτη στάση στην
Ξάνθη. Επίσκεψη στην παλιά πόλη και χρόνος ελεύθερος στους
εκδρομείς για βόλτα και καφέ. Επόμενη στάση το Πόρτο Λάγος και η
λίμνη Βιστονίδα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια
αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ- ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΣΟΥΦΛΙ
(230χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Ορεστιάδα με ενδιάμεση στάση για καφέ στο
Σουφλί όπου θα επισκεφτούμε το αρχοντικό Κουρτίδη όπου
παρουσιάζεται η ιστορία του μεταξιού. Άφιξη στην Ορεστιάδα και χρόνος
ελεύθερος να περιηγηθούμε την πόλη και αξιοθέατα της. Επόμενη
στάση στο Διδυμότειχο όπου θα περιηγηθούμε στην πόλη και θα δούμε
τα βυζαντινά και οθωμανικά αξιοθέατα. Γεύμα στην περιοχή του δάσους
της Δαδιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΝΕΣΤΟΣ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ - ΔΡΑΜΑ – ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στην περιοχή του ποταμού
Νέστου και στην Σταυρούπολη όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ.
Επόμενη στάση στο Παρανέστι όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και
επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αναχώρηση και άφιξη στη
Δράμα, περιήγηση και χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Αναχώρηση για
Θεσσαλονίκη με ενδιάμεση στάση για καφέ στην Ασπροβάλτα.

ΠΑΡΓΑ
Hotel
PALATINO 4*

Πάργα
Αναχωρήσεις στις

24/10 & 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

119€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ (440 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών (στάση για
καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το
μοναδικό στο είδος του μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα.
Συνεχίζουμε για το περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια
αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα. Συνεχίζοντας φτάνουμε
στην πόλη της Πρέβεζας. Χρόνος ελεύθερος για μια περιήγηση στην πόλη
και γεύμα εξ ιδίων και καταλήγουμε στην Πάργα, όπου και το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση και ξεκούραση. Το βραδάκι θα περπατήσουμε και θα
απολαύσουμε το ποτό μας στην όμορφη παραλία, και τα στενά της Πάργας.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΠΑΡΓΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ(120χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Ζάλογγο, όπου οι ηρωικές
Σουλιώτισσες γκρεμιστήκαν με τα παιδιά τους, για να μην πέσουν στα χέρια
των Τούρκων. Συνεχίζουμε για έναν καφέ στη Γλυκή ακριβώς δίπλα στο
ποτάμι, τον μυθικό Αχέροντα, του οποίου οι πηγές βρίσκονται πολύ κοντά.
Επόμενος σταθμός μας οι εκβολές του ποταμού στην Αμμουδιά, στον κόλπο
του Γλυκέα. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι στο παγωμένο ποτάμι, για να
θαυμάσουμε την ομορφιά στις όχθες του Άδη, και να εξερευνήσουμε μια
περιοχή που κρύβει τα…μυστικά της αθανασίας. Γεύμα εξ’ ιδίων, και
επιστρέφουμε στην Πάργα στο ξενοδοχείο μας, για ξεκούραση. Το απόγευμα
ελεύθεροι στην πόλη που μας φιλοξενεί για βόλτα και ένα ποτό ψηλά στο
βενετσιάνικο πανέμορφο κάστρο της. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΑΡΓΑ- ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝNΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ)
Πρωινό και η μέρα της επιστροφής μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε
κομμάτια της Θεσπρωτικής γης. Πρώτος σταθμός τα Σύβοτα που αποτελούν
πόλο έλξης για επισκέπτες απ όλο τον κόσμο για την φυσική τους προίκα, τις
όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος για να γνωρίσουμε το
χώρο και να ευχαριστηθούμε το καφεδάκι μας. Συνεχίζοντας τη διαδρομή
μας καταλήγουμε στη θρυλική πόλη των Ιωαννίνων. Στα σκιερά πλατάνια του
Μόλου μπορούμε να γευματίσουμε (εξ ίδιων) και
να επισκεφτούμε
προαιρετικά το νησάκι της Κυρά Φροσύνης. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις επιστρέφουμε στη πόλη μας, κρατώντας ενέχυρο τις πανέμορφες
εικόνες που μας αφήνει η μικρή περιπλάνηση μας.

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
Hotel
AMVRAKIA 2*
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

115€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
( 381 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσου Γρεβενών (στάση
για καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στην πόλη της Πρέβεζας. Χρόνος
ελεύθερος για μια περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για
τη Βόνιτσα, με τα γραφικά σοκάκια της που καταλήγουν στο υπέροχο
βενετσιάνικο κάστρο της. Συνεχίζουμε για την Αμφιλοχία, όπου και το
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην
όμορφη παραλία της. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (180 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για μια διαδρομή απείρου φυσικού κάλλους. Θα
περάσουμε από όμορφα γραφικά χωριά μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη
Κρεμαστών, ένα πραγματικά αξιοθαύμαστο τοπίο με το γαλάζιο της λίμνης
να συμπληρώνει αρμονικά τα ολοπράσινα βουνά που την περιβάλλουν. Η
θέα της Λίμνης Κρεμαστών ή Λίμνη «Παύλου Μπακογιάννη» έρχεται
αναπάντεχα και μας εντυπωσιάζει άλλοτε με την απεραντοσύνη της κι
άλλοτε με το μακρόστενο σχήμα της, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα μικρά
νησάκια που ξεπροβάλλουν δειλά από τα νερά της. Εκεί, θα δούμε τη
σύγχρονη γέφυρα της Τατάρνας που διασχίζοντας την κάποιος θα νιώσει
πως αιωρείται πάνω από τη λίμνη. Πάνω από το δρόμο στο ύψος της
γέφυρας δεσπόζει ένας γιγάντιος σταυρός στην "Τρύπα της Τατάρνας", μια
άβυσσος που έγινε ο τάφος για απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων του
εμφυλίου πολέμου. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε το τοπίο και να
γευματίσουμε εξ’ ιδίων με τις αυθεντικές γεύσεις της περιοχής.
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(440 χλμ)
Πρωινό και κάνοντας το γύρο του Αμβρακικού φθάνουμε στο ομορφότερο
ψαροχώρι της Ελλάδας που επιπλέει στο νερό. Το νησάκι Κορωνησία,
μέσα στον Αμβρακικό. Το πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες
ψαρόβαρκες (πριάρια), οι κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της
περιοχής, και το ήπιο κλίμα δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος
ελεύθερος για γνωριμία με το νησάκι των 167 κατοίκων, και γεύμα εξ’ ιδίων.
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα σταματήσουμε στα Γιάννενα για καφέ
και ξεκούραση, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη
πόλη μας.

ΛΑΜΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Hotel
ΕΛΕΝΑ 3*
Λαμία
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

115€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

Αράχωβα – Μονή Αγάθωνος – Λαμία – Δελφοί
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ ΛΑΜΙΑ(350 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας. Μέσω Λάρισας (στάση για
καφέ), φτάνουμε στα Λουτρά Υπάτης για έναν παραδοσιακό καφέ στην
γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος σταθμός το ανδρικό μοναστήρι
του Όσιου Αγάθωνα με πολλά κειμήλια και το μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Αναχώρηση για Λαμία όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (200 χλμ)

Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο Καρπενήσι. Στάση για καφέ και
γνωριμία με την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Στη συνέχεια
μετάβαση στην Μονή Προυσιώτισσα, που έχτισαν το 829 μ.χ. οι μοναχοί
Διονύσιος και Τιμόθεος οι οποίοι έφεραν την εικόνα της Παναγίας από την
Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε από θαύμα στην περίοδο των
εικονομαχιών. Γεύμα καθοδόν εξ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση. Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΛΑΜΙΑ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τους Δελφούς. Άφιξη στον αρχαιολογικό
χώρο και επίσκεψη του μουσείου. Στη συνέχεια μετάβαση στην Αράχωβα,
χρόνος ελεύθερος για μια γνωριμία με την πόλη γεύμα εξ ιδίων και αγορά
αναμνηστικών δώρων. Αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

ΕΥΒΟΙΑ-ΑΙΔΗΨΟΣ
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel ΑΙΔΗΨΟΣ 2*
Με πρωινό

89€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
Hotel ΑLΕΧ 2*
Με πρωινό

95€
κατ άτομο σε δίκλινο
*********

Hotel ARTEMISSION 2*
Με πρωινό

99€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Τα εισιτήρια του F/B για
Αγιόκαμπο – Γλύφα
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΑΙΔΗΨΟΣ
(550χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 και με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ φτάνουμε στη Χαλκίδα όπου θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο
και τη γέφυρα, όπου συμβαίνει το σπάνιο παλιρροϊκό φαινόμενο που κάνει την
πόλη ξεχωριστή. Χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων. Στην συνέχεια αναχώρηση για το
Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου.
Στο μοναστήρι φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, το οποίο το έφεραν οι
πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή το 1922.
Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς για προσκύνημα και καφέ. Αναχώρηση και
άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Χρόνος
ελεύθερος στην παραλία της Αιδηψού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΛΙΜΝΗ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΩΡΕΟΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις
Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο, που
ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Αφού
προσκυνήσουμε θα επισκεφτούμε το χωριό Λίμνη για καφέ. Το μεσημέρι
επιστροφή στο ξενοδοχείο, γεύμα εξ ιδίων και ξεκούραση. Το απόγευμα
αναχώρηση για την Ιστιαία, εμπορικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας με
ευρύχωρη πλατεία και μερικά πέτρινα αρχοντικά, έργα τέχνης Θεσσαλών
μαστόρων από τα Αμπελάκια. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τους Ωρεούς,
παραλιακό χωρίο της βόρειας Εύβοιας. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ – ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, απ όπου θα επιβιβασθούμε στο
πλοίο για τη Γλύφα. Άφιξη και αναχώρηση για το Βόλο όπου θα έχουμε χρόνο
για βόλτα και γεύμα. Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη
στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΠΡΕΒΕΖΑ

3 ημέρες

Λευκάδα – Πάργα – Σύβοτα – Ζάλογγο - Αχέροντας
Hotel
PREVEZA CITY 3*
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

115€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ (440
χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών
(στάση για καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στα Σύβοτα που αποτελούν
πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο για την φυσική τους
προίκα, και τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος
αρκετός για να γνωρίσουμε την πόλη. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην
Πρέβεζα. Χρόνος ελεύθερος για μια περιήγηση στην πόλη, γεύμα εξ
ιδίων και καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στην
περιοχή της Πρέβεζας. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Το βράδυ θα
περπατήσουμε και θα απολαύσουμε το ποτό μας στην παραλία, στα
στενά και τις ανηφοριές της πανέμορφης Πάργας. Επιστροφή στην
Πρέβεζα. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (γύρος νησιού) (130 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για Λευκάδα. Θα επισκεφτούμε το
Λαογραφικό μουσείο, τη δηµοτική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο
φωνογράφων το οποίο είναι ατοµική συλλογή και περιλαµβάνει
ενθυµήµατα της ροµαντικής Λευκάδας. Χρόνος ελεύθερος στους
εκδροµείς. Αναχωρούμε για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού
Παναγία Φανερωµένη, με σπουδαίο εκκλησιαστικό μουσείο και
υπέροχη θέα στην πόλη. Συνεχίζουμε για Βασιλική το γραφικό
κεφαλοχώρι της Νοτιοδυτικής Λευκάδος. Μέσω Νυδρίου, ΝΙκιάνας,
Λυγιάς επιστρέφουμε στην Πρέβεζα. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΖΑΛΟΓΓΟ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Ζάλογγο, όπου οι ηρωικές
Σουλιώτισσες γκρεμιστήκαν με τα παιδιά τους, για να μην πέσουν στα
χέρια των Τούρκων. Συνεχίζουμε για έναν καφέ στη Γλυκή ακριβώς
δίπλα στο ποτάμι και στις πηγές του μυθικού Αχέροντα. Επόμενος
σταθμός μας οι εκβολές του ποταμού στην Αμμουδιά, στον κόλπο του
Γλυκέα. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι στο παγωμένο ποτάμι, για να
θαυμάσουμε την ομορφιά στις όχθες του Άδη, και να εξερευνήσουμε
μια περιοχή που κρύβει τα μυστικά της αθανασίας. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το παραδοσιακό Μέτσοβο. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις φτάνουμε στη πόλη μας.

ΑΙΓΙΝΑ
Hotel
ARETI 2*
ή
AEGINA 2*
Αγία Μαρίνα
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

125€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ (520 χλμ).
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:30. Μέσω Λάρισας,
Λαμίας και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους. Άφιξη στην Αίγινα και μεταφορά
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος.
Το βράδυ σας προτείνουμε βόλτα στην Αγία Μαρίνα. Προαιρετικά δείπνο,
στις γραφικές παραθαλάσσιες ταβέρνες της περιοχής. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας. Μέσα στο πευκόδασος και σε
περίοπτη θέση θα συναντήσουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά. Ένα από
τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας το όποιο γνωρίζει ιδιαίτερη πνευματική
άνθιση και αποτελεί καταφύγιο πολλών προσκυνητών. Επόμενη στάση ο
ναός της Αφαίας από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής
εποχής. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου,
κτισμένο περίπου στο 1904 – 1910, από τον Επίσκοπο Πενταπόλεως
Νεκτάριο, όπου το 1961 ανακηρύχθηκε Άγιος. Το Μοναστήρι του Αγίου
Νεκταρίου είναι γυναικεία Μονή και σε αυτό ζουν 14 μοναχές. Συνεχίζουμε
για το ψαροχώρι της Πέρδικας. Η Πέρδικα είναι ένας παλιός παραδοσιακός
οικισμός κτισμένος γύρω από το λιμάνι. Η μία πλευρά της είναι όλη ένα
πλακόστρωτο υπερυψωμένο μπαλκόνι, πάνω από τη θάλασσα. Στον
πεζόδρομο υπάρχουν ταβέρνες γνωστές για τα φρέσκα ψάρια τους, ουζερί
μπαρ και καφετέριες. Ο πεζόδρομος συνεχίζεται με παγκάκια ανάμεσα σε
φοίνικες, όπου μπορεί κανείς να ρεμβάσει και να απολαύσει το
ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(520 χλμ).
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στην Αίγινα. Επιβίβαση στο
πλοίο για Πειραιά. Αποβίβαση και επίσκεψη στο γυναικείο Ιερό
Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι Αττικής, που
ιδρύθηκε από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη όπου έζησε και τα
τελευταία χρόνια της ζωής του. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, άφιξη το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

3 ημέρες

Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel PLAZA/AKTI 2* ,
Με πρωινό

99€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
LE PANTO BEACH 3*,
Με πρωινό

109€
κατ άτομο σε δίκλινο
*********

FLISVOS 3*
Με πρωινό

119€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ
(480χλμ)
Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο μας, περνάμε από Λαμία και φτάνουμε
στους Δελφούς για μια επίσκεψη στο μουσείο για να θαυμάσουμε τα υπέροχα
αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τον ΗΝΙΟΧΟ, τη ΣΦΙΓΓΑ τους ΚΟΥΡΟΥΣ και
τόσα άλλα και αμέσως μετά συνεχίζουμε για την πανέμορφη Ιτέα. Χρόνος
ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων στα παραθαλάσσια ταβερνάκια. Συνεχίζουμε τη
διαδρομή για το Γαλαξίδι για μια γνωριμία με την πόλη. Φτάνουμε στην γραφική
πόλη της Ναυπάκτου με το βενετσιάνικο λιμανάκι και το καλοδιατηρημένο
κάστρο της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος να γνωρίσουμε
την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ – ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ - ΕΛΑΤΟΥ (190 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία. Το ανατολικό τμήμα της
Αιτωλοακαρνανίας, βορείως της Ναύπακτου και ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα
βρίσκονται τα υπέροχα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας, διεσπαρμένα σε
κατάφυτους ορεινούς όγκους. Επίσκεψη στην Μονή Βαρνάκοβα και με
ορμητήριο την Άνω και Κάτω Χώρα (χωριά με παραδοσιακό χρώμα), φθάνουμε
στην Ελατού – χωριό κτισμένο μέσα σε ελατόδασος. Τοπία εκπληκτικής
ομορφιάς. Ατίθασο φυσικό περιβάλλον, τα πανύψηλα βουνά ελάτης, μαύρης
πεύκης και καστανιάς. Επιστροφή στη Ναύπακτο. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΡΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (485 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μεσολόγγι όπου θα επισκεφτούμε τον κήπο των
ηρώων, το Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης - Δημοτική Πινακοθήκη Μεσολογγίου και θα
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε από την διαδρομή με το λεωφορείο μας την
περίφημη λιμνοθάλασσα με τις πιλάδες. Συνεχίζουμε με μια στάση στο Γεφύρι
τις Άρτας για να ξαναθυμηθούμε τον μύθο της γυναίκας του πρωτομάστορα και
στη συνέχεια θα σταματήσουμε στο χάνι Τερόβου για γεύμα εξ ιδίων. Επόμενος
προορισμός τα Γιάννενα για το απογευματινό καφεδάκι μας και γνωριμία με την
πόλη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη με τις απαραίτητες στάσεις και τις
καλύτερες αναμνήσεις.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10

3 ημέρες

Λευκάδα – Πάργα – Σύβοτα – Ζάλογγο – Αχέροντας
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ
(460 χλμ)

Τιμή συμμετοχής :
Hotel
NIRIKOS 3*

85€ Με πρωινό
************

LEFKAS 3*

95 € με πρωινό
***********

IONION STAR 3*

105€με πρωινό
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών
(στάση για καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στα Σύβοτα που αποτελούν
πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο για την φυσική τους
προίκα, και τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος
αρκετός για να γνωρίσουμε την πόλη. Στη συνέχεια θα
περπατήσουμε και θα απολαύσουμε το ποτό μας στην παραλία, στα
στενά και τις ανηφοριές της πανέμορφης Πάργας. Αναχώρηση και
καταλήγουμε στη Λευκάδα όπου και το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια, ελεύθερος χρόνος διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ (γύρος νησιού) (130 χλμ)
Πρωινό και περιήγηση της πόλης. Θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό
μουσείο, τη δηµοτική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο φωνογράφων το
οποίο είναι ατοµική συλλογή και περιλαµβάνει ενθυµήµατα της
ροµαντικής Λευκάδας. Χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς.
Αναχωρούμε για προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού Παναγία
Φανερωµένη, με σπουδαίο εκκλησιαστικό μουσείο και υπέροχη θέα
στην πόλη. Συνεχίζουμε για Βασιλική το γραφικό κεφαλοχώρι της
Νοτιοδυτικής Λευκάδος. Αργότερα θα επισκεφτούμε το Νυδρί.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ - ΖΑΛΟΓΓΟ – ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ
ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (420χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Ζάλογγο, όπου οι ηρωικές
Σουλιώτισσες γκρεμιστήκαν με τα παιδιά τους, για να μην πέσουν στα
χέρια των Τούρκων. Συνεχίζουμε για έναν καφέ στη Γλυκή ακριβώς
δίπλα στο ποτάμι και στις πηγές του μυθικού Αχέροντα. Επόμενος
σταθμός μας οι εκβολές του ποταμού στην Αμμουδιά, στον κόλπο του
Γλυκέα. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι στο παγωμένο ποτάμι, για να
θαυμάσουμε την ομορφιά στις όχθες του Άδη, και να εξερευνήσουμε
μια περιοχή που κρύβει τα μυστικά της αθανασίας. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το παραδοσιακό Μέτσοβο. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις φτάνουμε στη πόλη μας.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Hotel
ESSENCE 4*
Γιάννενα
3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

119€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ(300χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.30 και αναχώρηση, με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στα Ιωάννινα. Επίσκεψη στο κάστρο της πόλης των
Ιωαννίνων με τα τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και την παλιά πόλη με
την εβραϊκή συνοικία. Θα καταλήξουμε στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας
και τη πλατεία Μαβίλη με τα καλόγουστα καφέ και εστιατόρια. Στη
συνέχεια ελεύθερος χρόνος να περιηγηθείτε στα σοκάκια της παλιάς
πόλης που αναδεικνύει τη ζωή άλλων εποχών ή στις όχθες της λίμνης με
τα πελώρια πλατάνια να σας αγκαλιάζουν. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν το νησάκι της ‘’κυρά Φροσύνης‘’. Στη συνέχεια επίσκεψη στο
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη που θα σας καταπλήξει με την
πιστή αναπαράσταση των ηρώων που φιλοξενεί. Επιστροφή στην πόλη
των Ιωαννίνων όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΔΩΔΩΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ(50χλμ)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για επίσκεψη στο σπήλαιο του Περάματος
που βρίσκεται σε απόσταση 2χλμ από τα Ιωάννινα στο ομώνυμο χωριό
οπού η φύση, το έχτιζε σταγόνα-σταγόνα χιλιάδες χρόνια. Κατόπιν
αναχώρηση για τη Δωδώνη, μια ιστορική περιοχή της Ελλάδας γνωστή
κυρίως από το αρχαίο θέατρο και το μαντείο της Δωδώνης που
βρίσκονται εκεί πολλές χιλιάδες χρόνια. Πρόκειται για δύο αναπόσπαστα
κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και παράδοσης. Ο
αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται 22 χλμ. νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων.
Επιστροφή στην πόλη και ελεύθεροι για φαγητό. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ- ΜΕΤΣΟΒΟ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(300χλμ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο
Ιωαννίνων το οποίο βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται στο τζαμί
του Ασλάν πασά(17ος αιώνας). Το σημαντικό αυτό Μουσείο φιλοξενεί
τρεις συλλογές, αντιπροσωπευτικές των κατοίκων του κάστρου κατά τη
διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του: χριστιανική, εβραϊκή και
μουσουλμανική. Επίσης μπορεί κανείς να δει όπλα και ενδυμασίες
χαρακτηριστικές της περιόδου της Τουρκοκρατίας. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το χωριό που διατηρεί τον παραδοσιακό του χαρακτήρα,
το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο λαϊκής
τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των
σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). Γεύμα ατομικά στην γραφική
πλατεία. Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την πόλη μας.

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Hotel
BAGIA
EXCLUSIVE 4*
Κήποι
3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

119€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ –ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ –
ΚΗΠΟΙ(350χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.30 και αναχώρηση. Με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στο Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής
και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για το
μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο. Στο δρόμο για
τους Κήπους, θα σταματήσουμε για να θαυμάσετε το πέτρινο γεφύρι του
Kοκόρου χτισμένο το 1750. Αποτελεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα και
διακρίνεται για την τελειότητα της κατασκευής του και την αρμονία του
στον περιβάλλοντα χώρο. Χρόνος για γεύμα και κατόπιν αναχώρηση για
το ξενοδοχείο μας στους Κήπους Ζαγορίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στο γραφικό χωριό. Oι Kήποι είναι το
κεντρικότερο χωριό του Zαγοριού. Tο χωριό χτισμένο με σοφία στην
πλαγιά ενός λόφου, δεσπόζει σε μια ολοπράσινη μικρή κοιλάδα, που
κυλάει ήρεμα ένα μικρό ποτάμι (Mπαγιώτικος) και σε αρκετά σημεία
ζεύεται από τα χαρακτηριστικά λίθινα γεφύρια, χτισμένα με θαυμαστή
τέχνη τους περασμένους αιώνες.
2η
μέρα
:
ΚΑΛΠΑΚΙ
–
ΚΟΝΙΤΣΑ
–
ΜΟΝΗ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ(140χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα
επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη μονή
Μολυβδοσκέπαστης, Το όνομα της μονής προέρχεται από τις μολύβδινες
πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το
καθολικό της. Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Η φυσική της ομορφιά είναι
αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε
τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής γεφύρια
της, όπως η γέφυρα του Αώου, του Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας.
Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στους Κήπους.
3η μέρα : ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(300χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το κάστρο της πόλης των Ιωαννίνων με
τα τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και την παλιά πόλη με την εβραϊκή
συνοικία. Θα καταλήξουμε στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας και τη
πλατεία Μαβίλη με τα καλόγουστα καφέ και εστιατόρια. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος να περιηγηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Όσοι
επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν το νησάκι της ‘’κυρά Φροσύνης‘’.
Γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο κέρινων
ομοιωμάτων του Βρέλη που θα σας καταπλήξει με την πιστή
αναπαράσταση των ηρώων που φιλοξενεί. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε
για τη Θεσσαλονίκη. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, άφιξη στη πόλη μας
το βράδυ.

ΚΕΡΚΥΡΑ

3 ημέρες

Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel AFV 3* , Ύψος
Με πρωινό

99€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
Hotel SUNSET 3*, πόλη
Με πρωινό

109€
κατ άτομο σε δίκλινο
*********

Hotel ROYAL GRAND 3*
Κανόνι
Με πρωινό

119€
κατ άτομο σε δίκλινο

***********

Hotel CITY MARINA 3*
πόλη
Με πρωινό

129€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ –
ΚΑΝΟΝΙ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 7.00 και αναχώρηση για την
Ηγουμενίτσα. Μετά από τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή
φτάνουμε στο λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το όμορφο
νησί της Κέρκυρας. Άφιξη στο Νησί των Φαιάκων και ξεκινάμε την
ξενάγηση μας, από το φημισμένο Κανόνι. Εδώ θα θαυμάσουμε το
εκκλησάκι της Παναγίας των Βλαχερνών και το ξακουστό Ποντικονήσι.
Αργά το απόγευμα θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ (ξενάγηση)
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα ξεναγηθούμε σε μιά
από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, το ξακουστό
Αχίλλειο. Συνεχίζοντας την ξενάγηση της πόλης θα επισκεφθούμε την
Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχου της Κέρκυρας - , το Παλιό
και το Νέο Φρούριο και την μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων , την
πλατεία Σπιανάδα, με τον περίφημο πεζόδρομο ‘Λιστόν’. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το βράδυ θα
απολαύσουμε το ποτό μας στην βραδινή όμορφη πλατεία της
Κέρκυρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη Παλαιοκαστρίτσα. Το
παραλιακό χωριό βρίσκεται Βορειοδυτικά της πόλης και νότια του
Βυζαντινού Κάστρου του Αγγελοκάστρου. Μελετητές ισχυρίζονται πως
εδώ ήταν η πρωτεύουσα των Φαιάκων, όπου η Ναυσικά βρήκε τον
Οδυσσέα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της
Παλαιοκαστρίτσας. Αναχώρηση για το λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το
πλοίο για την Ηγουμενίτσα. Στη διαδρομή μας για τη Θεσσαλονίκη θα
κάνουμε μια στάση στο γραφικό Μέτσοβο. Αργά το απόγευμα, άφιξη
στην πόλη μας γεμάτοι όμορφες αναμνήσεις.

ΑΘΗΝΑ
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel
ATHENAUM GRAND 4*
Με πρωινό

125€

κατ άτομο σε δίκλινο
***************************

Hotel AIROTEL
PARTENON 4*
Με πρωινό

139€

κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3 ημέρες

Γνωρίζουμε την πρωτεύουσα μας
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (500 χλμ )
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 07.00. Με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό και μέσω Κατερίνης - Λάρισας - Λαμίας, φτάνουμε στην
Αθήνα. Ξενάγηση μέσα από το λεωφορείο στην πόλη της Αθήνας, όπου και
θα γνωρίσουμε τα βασικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το
Παναθηναϊκό Στάδιο, το Βασιλικό Κήπο, τη Βουλή των Ελλήνων, την
πλατεία Συντάγματος με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το Ζάππειο,
τις Στήλες του Ολυμπίου Διός και την Ακρόπολη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ βόλτα στο Μοναστηράκι ή στην Πλάκα.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
(100χλμ)
Πρωινό. Αναχώρηση για την ανατολική Αττική. Μέσω Μαρκόπουλου,
Κερατέας Λαυρίου φθάνουμε στο Σούνιο. Στην περιοχή που σήμερα
βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα, υπήρχε κατά τους
Αρχαϊκούς χρόνους βωμός αφιερωμένος στον θεό, περιτριγυρισμένος από
δύο μεγάλους κούρους, όχι όμως και ναός. Στάση για καφέ. Επόμενος
σταθμός μας η περιοχή της Βάρης. Γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για να
επισκεφθούμε το κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρόνος
ελεύθερος για να περιηγηθούμε στους χώρους στο πρωτοποριακής
αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή αλλά και στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα περπατήσουμε στα
γραφικά στενάκια της Πλάκας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(540χλμ)
Πρωινό. Ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στο νέο μουσείο, και στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Αναχώρηση για την επιστροφή μας.
Με στάσεις για φαγητό, καφέ, ξεκούραση φθάνουμε στην πόλη μας το
βράδυ.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Hotel
CRONOS 3*
Άρτα
3ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10, 26/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

125€
κατ άτομο σε δίκλινο

********************
4ημέρες
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

169€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

3,4 ημέρες

1η ηµέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΥΒΟΤΑ – ΠΑΡΓΑ –ΑΡΤΑ (450 χλµ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.30. Μέσω
Εγνατίας Οδού και περνώντας έξω από τα Γιάννενα φτάνουµε στα
Σύβοτα όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε την πανέµορφη νησιωτική Πάργα. Χρόνος για γνωριμία με
την πόλη και γεύµα εξ’ ιδίων. Αναχώρηση για Άρτα όπου βρίσκεται και
το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και ελεύθερος
χρόνος για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ηµέρα : ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ (160
χλµ)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε µια διαδροµή µε πρώτη µας στάση σε
ένα από τα ορεινά χωριά της Περιοχής την Ροδαυγή. Με την περίφηµη
πλακοσκέπαστη εκκλησία της Αγ. Παρασκευής µε πέτρινο
κωδωνοστάσιο. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας περνάµε από την Πλάκα
όπου θα δούµε ότι απέµεινε από το στολίδι της περιοχής, το ιστορικό
πέτρινο µονότοξο γεφύρι της Πλάκας. Συνεχίζουµε για τα Άγναντα
(στάση για καφέ). Λίγα χιλιόµετρα βορειότερα τα Πράµαντα και το
σπήλαιο Ανεµότρυπα, µε τα τρία επίπεδα και τον θάλαµο της Κόκκινης
λίµνης που θα επισκεφτούµε. Καθοδόν γεύµα εξ ιδίων. Επιστροφή το
απόγευµα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση.
3η ηµέρα : ΑΡΤΑ - ΠΕΤΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ - ΑΘΑΜΑΝΙΟ (160 χλµ)
Πρωινό και ξεκινάµε να γνωρίσουµε την απαράµιλλη φυσική οµορφιά
της ορεινής Άρτας, µε πρώτη στάση για καφέ στο Πέτα, που έγινε η
ιστορική µάχη το 1822, κτισµένο αµφιθεατρικά ατενίζοντας το φράγµα
Πουρναριού και την τεχνητή λίµνη του Αράχθου. Ανηφορίζοντας είναι
κτισµένο το Βουλγαρέλι µε τα αµφιθεατρικά σπίτια, την υπερυψωµένη
πλατεία και τις πετρόκτιστες βρύσες «Αρχοντώ» και «κρυσταλλώ» µε τα
τέσσερα και επτά στόµατα αντίστοιχα, εξαιρετικό στολίδι-στοιχείο της
ταυτότητος του χωριού. Θα επισκεφτούµε και την κόκκινη εκκλησία στον
οικισµό Παλαιοχώρι γνωστή και ως Παναγίας Βελας και τη Μονή Αγ.
Γεωργίου του 1974. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το
βράδυ θα περπατήσουµε στην όµορφη πόλη της Άρτας. ∆ιανυκτέρευση.
4η ηµέρα : ΑΡΤΑ - ΜΟΝΗ ΚΥΠΙΝΑΣ - ΣΥΡΡΑΚΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (400
χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά
μοναστήρια της Ηπείρου. Στην Ιερά μονή της Κηπίνας που λέγεται ότι
ονομάστηκε έτσι από τους κήπους που καλλιεργούσαν οι μοναχοί της
στη γύρω περιοχή. Συνεχίζουμε για το πέτρινο παραδοσιακό χωριό
Συρράκο που είναι ο τόπος καταγωγής του ποιητή Κώστα Κρυστάλλη
και του πρωθυπουργού Ιωάννη Κωλλέτη. ελεύθερος χρόνος για βόλτα
και γεύµα εξ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3 ηµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται το
πρόγραµµα της 3ης ηµέρας

ΑΘΗΝΑ - ΑΙΓΙΝΑ
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel
ATHENAUM GRAND 4*
Με πρωινό

165€

κατ άτομο σε δίκλινο
***************************

Hotel AIROTEL
PARTENON 4*
Με πρωινό

179€

κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

4 ημέρες

Γνωρίζουμε την πρωτεύουσα μας
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (500 χλμ )
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 07.00. Mε ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό και μέσω Κατερίνης - Λάρισας - Λαμίας, φτάνουμε στην
Αθήνα. Ξενάγηση μέσα από το λεωφορείο στην πόλη της Αθήνας, όπου
και θα γνωρίσουμε τα βασικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το
Παναθηναϊκό Στάδιο, το Βασιλικό Κήπο, τη Βουλή των Ελλήνων, την
πλατεία Συντάγματος με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το Ζάππειο,
τις Στήλες του Ολυμπίου Διός και την Ακρόπολη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ βόλτα στο Μοναστηράκι ή στην Πλάκα.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
(100χλμ)
Πρωινό. Αναχώρηση για την ανατολική Αττική. Μέσω Μαρκόπουλου,
Κερατέας Λαυρίου φθάνουμε στο Σούνιο. Στην περιοχή που σήμερα
βρίσκονται τα ερείπια του αρχαίου ναού του Ποσειδώνα, υπήρχε κατά τους
Αρχαϊκούς χρόνους βωμός αφιερωμένος στον θεό, περιτριγυρισμένος από
δύο μεγάλους κούρους, όχι όμως και ναός. Στάση για καφέ. Επόμενος
σταθμός μας η περιοχή της Βάρης. Γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για να
επισκεφθούμε το κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρόνος
ελεύθερος για να περιηγηθούμε στους χώρους στο πρωτοποριακής
αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει την Εθνική
Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή αλλά και στους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν. Το
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα περπατήσουμε στα
γραφικά στενάκια της Πλάκας. Διανυκτέρευση.

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

3η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ (Προαιρετική εκδρομή 15€ το άτομο )
Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή στην Αίγινα.
Eπίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου κτισμένο γύρω στο 1904 –
1910, από τον Επίσκοπο Πενταπόλεως Νεκτάριο όπου το 1961
ανακηρύχτηκε Άγιος. Συνεχίζουμε για το Ψαροχώρι της Πέρδικας, παλιός
παραδοσιακός οικισμός κτισμένος γύρω από το λιμάνι. Επιστροφή στην
Αθήνα. Διανυκτέρευση.

Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(540χλμ)
Πρωινό. Ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στο νέο μουσείο, και στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Αναχώρηση για την επιστροφή μας.
Με στάσεις για φαγητό, καφέ, ξεκούραση φθάνουμε στην πόλη μας το
βράδυ.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel AFV 3* , Ύψος
Με πρωινό

129€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
Hotel SUNSET 3*, πόλη
Με πρωινό

139€
κατ άτομο σε δίκλινο
*********

Hotel ROYAL GRAND 3*
Κανόνι
Με πρωινό

149€
κατ άτομο σε δίκλινο

***********

Hotel CITY MARINA 3*,
πόλη
Με πρωινό

169€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ (470 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.30 για Ηγουμενίτσα δια μέσου
Γρεβενών ( στάση για καφέ ),
Μετσόβου, Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσας.
Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κέρκυρα. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος
για γεύμα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη
στην πόλη της Κέρκυρας. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΚΑΝΟΝΙ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ
Πρωινό και αναχώρηση για το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η
αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Ξενάγηση στο Αχίλλειο και αναχώρηση
για την πόλη της Κέρκυρας. Επίσκεψη στο Βρετανικό Παλάτι, το Ναό του
Αγίου Σπυρίδωνα, το Δημαρχείο. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα αναχώρηση για το Κανόνι στη νότια
άκρη του ακρωτηρίου της Παλαιόπολης. Η περιοχή του Κανονιού είναι μια από
τις γραφικότερες της Ελλάδος με θέα τα δυο νησάκια τη Μονή Βλαχερνών και
το Ποντικονήσι, που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας. Χρόνος
ελεύθερος για φωτογραφίες και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο δείπνο και
διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το ωραιότερο κομμάτι της Κέρκυρας την
Παλαιοκαστρίτσα. Κατά τη διαδρομή περνάμε από περιοχές πνιγμένες στο
πράσινο για να φτάσουμε στο καλύτερο και πιο τουριστικό σημείο της
Κέρκυρας με γραφικούς όρμους, απότομους βράχους και έναν καταγάλανο
κόλπο. Επίσκεψη στη Μονή Θεοτόκου που ιδρύθηκε το 1225, το τωρινό
κτίσμα είναι του 18ου-19ου αι. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (470χλμ)
Πρωινό και επιβίβαση στο F/B για Ηγουμενίτσα και από εκεί για Ιωάννινα
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περιηγηθούμε στο Κάστρο και να
επισκεφθούμε το νησάκι της κυρά Φροσύνης. Γεύμα εξ΄ιδίων και αναχώρηση.
Με ενδιάμεση στάση για καφέ, άφιξη στην Θεσσαλονίκη.

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel ARCADIA 3*,
Τρίπολη
Με πρωινό

169€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
Hotel MAINALON 3*,
Τρίπολη
Με πρωινό

175€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

Μοναδικό ταξίδι στη φύση και στην ιστορία
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ ( 650 χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:00. Με διάφορες στάσεις
καθοδόν για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων φθάνουμε στην Τρίπολη στην καρδιά της
Πελοποννήσου όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, και χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΒΙΔΙ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΖΑΤΟΥΝΑ
– ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (150χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ημερήσια πανέμορφη ορεινή εκδρομή μας. Αφού
περάσουμε το χωριά Κάψια και Λεβίδι, φθάνουμε στο λαμπερό διαμάντι του βουνού τη
Βυτίνα. Σε υψόμετρο 1033 μ. σε μια κατάφυτη περιοχή θα περπατήσουμε στο Δρόμο
της Αγάπης, και στα γραφικά δρομάκια της. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα, με
πλούσιες ιστορικές μνήμες, τα πανύψηλα πετρόχτιστα σπίτια, η παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, τα καλντερίμια και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια καθιστούν τη
Δημητσάνα μια αρχοντική κωμόπολη. Εδώ θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές
νοστιμιές του χωριού και θα συνεχίσουμε για τη Στεμνίτσα. Επιβλητικά πυργόσπιτα με
τοξωτά υπέρθυρα, πέτρινα καλντερίμια που ανηφορίζουν περνώντας κάτω από τις
καμάρες (θυμίζουν τα βυζαντινά «διαβατικά») των σπιτιών. Η σχολή
αργυροχρυσοχοΐας, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη – οι Στεμνιτσιώτες ήταν
διάσημοι για τις επιδόσεις τους στη μεταλλουργία και οι καμπάνες ορισμένων από τις
πιο φημισμένες εκκλησίες των παραδουνάβιων χωριών λέγεται ότι φτιάχτηκαν από τα
χέρια τους. Και οι ομορφιές της εκδρομής μας δεν τελείωσαν. Η Ζάτουνα. Η θέση της
είναι στην κορυφή, ( υψομ. 1050 μ. ) το χωριό είναι τόπος εξορίας του Μίκη
Θεοδωράκη στα γκρίζα χρόνια της δικτατορίας. Κατευθυνόμαστε προς Καρύταινα.
Ύστερα από έναν όμορφο περίπατο στα πλακόστρωτα δρομάκια παίρνουμε το δρόμο
για το ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.
3η μέρα : ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ( 170 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την «πέτρινη» αρχόντισσα της Αρκαδίας. Την
Ανδρίτσαινα. Η ηρωική Ανδρίτσαινα με μακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια,
είναι σήμερα ένα από τα πιο γραφικά μέρη της Πελοποννήσου. Στην τοποθεσία
Βάσσες, βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, έργο του αρχιτέκτονα του
Παρθενώνα των Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονομαζόμενος και «Παρθενώνας
της Πελοποννήσου» ναός, χτίστηκε προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα διασκεδάσουμε
προαιρετικά. Διαν/ση.
4η μέρα : ΡΟΕΙΝΟ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ – ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 690χλ.)
Μετά το πρωινό και φεύγοντας από την πόλη, φτάνουμε στο Ροεινό, ένα
παραδοσιακό χωριό, με μεσαιωνική ιστορία, γραφικό, πανέμορφο, με πολλά νερά.
Στόχος μας το Λιμποβίσι, υψόμετρο 1.200. Εδώ σώζεται το σπίτι των
Κολοκοτρωναίων. Αναστυλώθηκε, αποκαταστάθηκε με δαπάνες του Αρκάδα, Π.
Αγγελόπουλου. Πιο δίπλα, στις βαθιές δασωμένες χαράδρες, στέκει το Αρκουδόρεμα
με την τόσο σημαντική συμβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα που με τα χρόνια
ρήμαξε! Λιμποβίσι και Αρκουδόρεμα, έμειναν γνωστά ως Κολοκοτρωναιϊκα. Και η
επιστροφή μας αρχίζει. Με διάφορες στάσεις καθοδόν για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων
φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΠΡΕΒΕΖΑ

4 ημέρες

Λευκάδα – Πάργα – Σύβοτα
Hotel
PREVEZA CITY 3*
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

149€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ - ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (440 χλμ)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών (στάση
για καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στο περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό
για την σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο του πρωτομάστορα.
Συνεχίζοντας φτάνουμε στην Πρέβεζα. Χρόνος ελεύθερος για μια
περιήγηση στην πόλη, γεύμα εξ ιδίων και καταλήγουμε στο ξενοδοχείο
μας, που βρίσκεται στην περιοχή της Πρέβεζας.Τακτοποίηση και
ξεκούραση. Το βράδυ θα περπατήσουμε και θα απολαύσουμε το ποτό
μας στην παραλία, στα στενά και τις ανηφοριές της πανέμορφης Πάργας.
Επιστροφή στην Πρέβεζα. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (γύρος νησιού) (130 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για Λευκάδα. Θα επισκεφτούμε το Λαογραφικό
μουσείο, τη δηµοτική Βιβλιοθήκη και το Μουσείο φωνογράφων το οποίο
είναι ατοµική συλλογή και περιλαµβάνει ενθυµήµατα της ροµαντικής
Λευκάδας. Χρόνος ελεύθερος στους εκδροµείς. Αναχωρούμε για
προσκύνημα στην πολιούχο του νησιού Παναγία Φανερωµένη, με
σπουδαίο εκκλησιαστικό μουσείο και υπέροχη θέα στην πόλη.
Συνεχίζουμε για Βασιλική το γραφικό κεφαλοχώρι της Νοτιοδυτικής
Λευκάδος. Μέσω Νυδρίου, ΝΙκιάνας, Λυγιάς επιστρέφουμε στην Πρέβεζα.
Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΖΑΛΟΓΓΟ – ΕΚΒΟΛΕΣ
KAI ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ( 85χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη που έχτισε ο Οκταβιανός το 31π.χ.
τη Νικόπολη. Θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, τα μοναδικά ψηφιδωτά
και τα τείχη της πόλης. Συνεχίζουμε για Ζάλογγο όπου οι ηρωικές
Σουλιώτισσες γκρεμίστηκαν µε τα παιδιά τους για να µην πέσουν στα
χέρια των Τούρκων. Θα περιηγηθούμε στο νεκρομαντείο της αρχαίας
Εφύρας και θα καταλήξουµε στις εκβολές του μυθικού ποταµού Αχέροντα.
Χρόνος ελεύθερος για µια προαιρετική βόλτα µε βάρκα στο γραφικό
ποτάµι. Συνεχίζουμε για έναν καφέ στη Γλυκή και στις πηγές του
Αχέροντα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Προαιρετική
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440
χλμ)
Πρωινό. Η ημέρα της επιστροφής, μας δίνει την δυνατότητα να
γνωρίσουμε κομμάτια της Θεσπρωτικής γης. Πρώτος σταθμός τα Σύβοτα
που αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο για την
φυσική τους προίκα, και τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά.
Χρόνος αρκετός για να γνωρίσουμε την πόλη και να ευχαριστηθούμε το
καφεδάκι μας. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας καταλήγουμε στα θρυλικά
Ιωάννινα. Στα σκιερά πλατάνια του Μόλου μπορούμε να γευματίσουμε (εξ
ιδίων) ή να επισκεφτούμε προαιρετικά το νησάκι της Κυρά Φροσύνης.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στη πόλη μας.

ΛΗΜΝΟΣ
Hotel
DIAMANTIDES 3*
Μύρινα
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

189€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟΣ – ΜΥΡΙΝΑ (150χλµ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας στις και αναχώρηση για Καβάλα. Άφιξη στο
λιµάνι της Καβάλας και επιβίβαση στο πλοίο για το πανέμορφο νησί της
Λήµνου. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.
2η ηµέρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΤΑΛΗ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ
Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά.
Πρώτη μας στάση το γραφικό λιµανάκι της Νέας Κούταλης, που ιδρύθηκε
από πρόσφυγες της Προποντίδας (τόπο του γνωστού αθλητή
Κουταλιανού). Εδώ υπάρχει το μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση
Σπογγαλιείας. Συνεχίζουμε με μια στάση στο χωριό Κοντιάς, όπου θα
θαυµάσουµε τους περίφημους ανεμόμυλους και τον παραδοσιακό οικισµό, ο
οποίος φιλοξενεί την πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης.
Επιστροφή στη Μύρινα και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε τη σύντομη
γνωριμία με την πόλη της Μύρινας, την πρωτεύουσα της Λήμνου, με την
πλούσια ιστορία. Θα δούμε το Κάστρο που «στεφανώνει» τη γραφική
νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το μεγαλύτερο του Αιγαίου. Είναι πραγματική
απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαίικο Γιαλό, µε τα παλιά
κτήρια των εύπορων Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή Ν.
Μάδυτος). Θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό
Μουσείο, να γνωρίσουμε το παλιό λιµάνι µε το Λήµνιο ‘Big Ben’, και να
εντοπίσουμε το ρώσικο οχυρό της Ντάπιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
3η ηµέρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ - ΚΑΒΙΡΕΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥΔΡΟΣ
Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο ιστορικό µέρος. Κατά
τη διαδροµή µας προς το χωριό Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε
έναν απολιθωµένο κορµό δένδρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο δάσος
του νησιού και το οποίο έχει ηλικία 20 εκατ. χρόνων. Σύντομη στάση σ΄ένα
από τα µεγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά της Λήµνου, το Κοντοπούλι,
όπου πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τα
παραδοσιακά χτισµένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα
µποστάνια, θα µας εκπλήξουν µε τη λεπτοµέρεια της αρχιτεκτονικής τους.
Επόµενος σταθµός µας, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λήµνου,
το Καβείριο. Ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά
Καβείρια Μυστήρια κατά την ελληνική αρχαιότητα. Συνεχίζουµε για την
Πολιόχνη, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για τη Λήµνο, αλλά
και για όλο το χώρο του Αιγαίου. Δεν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη
µεγαλύτερη πόλη της Λήµνου µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από
τους σταθµούς του ταξιδιού µας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερο απόγευμα. Προαιρετική
διασκέδαση. Διαν/ση.
4η ηµέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα επιβίβασης. Απόπλους για
Καβάλα και επιστροφή για Θεσσαλονίκη.

ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel PLAZA 3*
Λουτράκι
Με πρωινό

129€
κατ άτομο σε δίκλινο

*********
Hotel EPHIRA 3*,
Κόρινθος
Με πρωινό

149€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

1ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ (500 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 06.30. Με διάφορες στάσεις (ΛάρισσαΛαμία) θα φθάσουμε στο Λουτράκι. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα.
Στη συνέχεια φτάνουμε στην Κόρινθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση και το βράδυ μια βόλτα γνωριμίας στον πλούσιο από μαγαζιά και
καφετερίες πεζόδρομο της πόλης θα καλύψει τη μέρα μας. Διανυκτέρευση.
2ημέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ – ΦΕΝΕΟ –
ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ (180χλμ.)
Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό μας περιμένει σήμερα . Η γνωριμία μας με
την ορεινή Κορινθία θα μας εντυπωσιάσει . Ανεβαίνοντας το βουνό Ζήρεια
και διασχίζοντας τα γραφικά χωριουδάκια φθάνουμε στα Τρίκαλα(τρεις
συνοικίες), και συνεχίζοντας την πανέμορφη καταπράσινη διαδρομή μας
φθάνουμε στη Φενεό και στη λίμνη της Δόξας. Τοπίο ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ. Η
Κορινθιακή Ελβετία. Το ποντικονήσι της Δόξας με τον Άγιο Φανούριο, και
λίγο πιο πάνω ο Άγιος Γεώργιος του Φονιά. Εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς.
Συνεχίζοντας προς Στυμφαλία, την αρχόντισσα της περιοχής, θα
επισκεφθούμε εφ’ όσον είναι ανοικτό το Μουσείο της Στυμφαλίας. Το
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας έχει σκοπό να καταδείξει την
αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, καθώς και την αρμονική συνύπαρξή
τους στη λεκάνη της Στυμφαλίας. Θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές
τοπικές νοστιμιές στην Καστανιά. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής θα
πιούμε τον καφέ μας στο χωριό Κάλιανοι, πραγματικό στολίδι της φύσης. Η
ανθρώπινη παρουσία σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
3η μέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΔΗΛΑ - ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ
(190χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε για το Λεβίδι, κωμόπολη της Αρκαδίας, χτισμένη
στις ανατολικές πλευρές του Μαίναλου σε υψομ. 850μ., και από εκεί στην
Παναγιά Κανδήλα. Σφηνωμένη μέσα στη σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου,
εντυπωσιακή, χτίστηκε όχι εκεί που σκόπευαν οι άνθρωποι, αλλά εκεί που
υπέδειξε το Άγιο φως. Έχει μείνει στην ιστορία γνωστή για την προσφορά
και την συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω του οχυρού της
θέσης της και της αγωνιστικότητας των μοναχών της. ( το 1937 έγινε
γυναικεία μονή). Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Αρχαία Νεμέα που
ήταν ιερό μέρος όπου διεξάγονταν αθλητικοί αγώνες προς τιμήν του Δία.
Στη μυθολογία η Νεμέα ήταν γνωστή ως η κατοικία του Λιονταριού της
Νεμέας, το οποίο σκότωσε ο Ηρακλής. Άφιξη και περιήγηση. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση.
4η μέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (500 χλμ.)
Πρωινό. Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη μας στο βράχο
του Ακροκορίνθου σε ύψους 575μ. Στο εσωτερικό του υπάρχουν
απομεινάρια ναών από όλες σχεδόν τις χρονικές περιόδους. Η θέα προς τα
τέσσερα σημεία του ορίζοντα εκπληκτική. Η νέα πόλη της Κορίνθου, το
Λουτράκι, η θάλασσα του Κορινθιακού, αλλά και του Σαρωνικού,οι πεδιάδες
της Κορινθίας, και άλλα ανάλογα με την καθαρότητα της ατμοσφαίρας. Kαι η
επιστροφή μας αρχίζει. Mε διάφορες στάσεις φτάνουμε στην Θεσσαλονίκη. Η
περιπλάνηση μας έχει τελειώσει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΤΗΝΟΣ
4 ημέρες βράδυ 23/10, 25/10
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 22.00. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, Αλαμάνα
και με καθoδόν στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας.
2η μέρα : ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ
Άφιξη νωρίς το πρωί στη Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. Άφιξη στο νησί νωρίς
το μεσημέρι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για
ξεκούραση και για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη Χώρα.
3η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό
της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε το γύρο του
νησιού, όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούμε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων
εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βώλαξ, Κάµπο, Καρδιανή,
Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι και το εργαστήριο του
περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για
καφέ στη γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Επιστροφή και το απόγευμα
ελεύθερος χρόνος στη Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ)
Πρωινό και σας προτείνουμε να περιηγηθείτε στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δείτε το ναό της
Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το Σκευοφυλάκιο, το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και τη
σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι της
Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από Καμένα Βούρλα,
Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ, φθάνουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
 Το λεωφορείο συνοδεύει τους εκδρομείς και στο νησί της Τήνου.
 Ο γύρος του νησιού περιλαμβάνεται.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Μεταφορά με πούλμαν και ακτοπλοϊκά με
επιστροφή
Θεσσαλονίκη – 95€, Κατερίνη/Λάρισα -90€,
Βόλο/Λαμία – 85€

Παρασκευή βράδυ 4 ημέρες

23/10 και 25/10
ΝΙΚΗ δωμάτια

139€

ΣΟΥΛΑ δωμάτια

145€

LEANDROS 2*

149€

LITO 2* / OASIS 2*

155€

AGERI 3*

165€

BYZANTIO 2*

175€

POSEIDONIO 2*

179€

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση – 30%. Επιβάρυνση μονόκλινου + 25%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – Τήνος – Ραφήνα σε
σαλόνια. Τις 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα πρωινά στα ξενοδοχεία (εκτός από τα δωμάτια ΝΙΚΙ,
SOULA
που δεν περιλαμβάνουν πρωινά).Το γύρο του νησιού.Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής
επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ . ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής.

ΤΗΝΟΣ
4 ημέρες πρωί 25/10
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ (520χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.30. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, Αλαμάνα και
με καθoδον στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την
Τήνο. Άφιξη στο νησί. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για μια
πρώτη γνωριμία με την όμορφη Χώρα. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό
της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε το γύρο του νησιού,
όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί
θα δούμε το ησυχαστήριο της Αγίας, την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και
περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βώλαξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο χωριό
της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι και το εργαστήριο του περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά,
όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στη γραφική πλατεία και συνεχίζουμε
για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Επιστροφή και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στη Χώρα µε τα στενά
πλακόστρωτα σοκάκια της.
4η μέρα : ΕΛΕΥΘΕΡH ΜΕΡA
Πρωινό. Ελεύθερη μέρα στη διάθεση σας για να απολαύσετε το μπάνιο σας σε κάποια από τις καταγάλανες
παραλίες του νησιού, ή μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιο από τα γειτονικά νησιά.
6η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ)
Πρωινό και σας προτείνουμε να περιηγηθείτε στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δείτε το ναό της
Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το Σκευοφυλάκιο, το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και τη
σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι της
Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από Καμένα Βούρλα,
Αλαμάνα, Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ, φθάνουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
 Το λεωφορείο συνοδεύει τους εκδρομείς και στο νησί της Τήνου.
 Ο γύρος του νησιού περιλαμβάνεται.

ΔΙΑΜΟΝΗ

Μεταφορά με πούλμαν και ακτοπλοϊκά με
επιστροφή
Θεσσαλονίκη – 95€, Κατερίνη/Λάρισα -90€,
Βόλο/Λαμία – 85€

Παρασκευή πρωί 4 ημέρες

25/10
ΝΙΚΗ δωμάτια

149€

ΣΟΥΛΑ δωμάτια

155€

LEANDROS 2*

165€

LITO 2* / OASIS 2*

175€

AGERI 3*

185€

BYZANTIO 2*

209€

POSEIDONIO 2*

209€

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση – 30%. Επιβάρυνση μονόκλινου + 25%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – Τήνος – Ραφήνα σε
σαλόνια. Τις 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα πρωινά στα ξενοδοχεία (εκτός από τα δωμάτια ΝΙΚΙ,
SOULA, που δεν περιλαμβάνουν πρωινά).Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ . ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο
διαμονής.

ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel PLAZA / AKTI 2*
Με πρωινό

129€
κατ άτομο σε δίκλινο
************

Hotel
LEPANTO BEACH 3*

Με πρωινό

145€
κατ άτομο σε δίκλινο

***********

Hotel
FLISVOS 3*

Με πρωινό

155€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής επαγγελµατικής
ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

4 ημέρες

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (455 χλμ).
Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο μας. Δια μέσου Λάρισας, Λαμίας,
φτάνουμε στην πανέμορφη Ιτέα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα.
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Γαλαξίδι με τα πολλά αρχοντικά όπου θα έχουμε
χρόνο για γεύμα εξ’ ιδίων. Καταλήγουμε στη γραφική πόλη της Ναυπάκτου με
το βενετσιάνικο λιμανάκι και το καλοδιατηρημένο κάστρο της. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην παραμυθένια πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ – ΘΕΡΜΟ (200 χλμ).
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίκορφο Ιερά μονή Αγίων Αυγουστίνου και
Σεραφείμ του Σαρώφ . Μετά το προσκύνημα συνεχίζουμε για ορεινή
Τριχωνίδα περνώντας από το χάνι Μπάνια φτάνουμε στο Θέρμο. Πανέμορφο
οροπέδιο, γενέτειρα του Κοσμά του Αιτωλού. Περιοχή απαράμιλλης φυσικής
ομορφιάς, τοξωτά γεφύρια, νερόμυλοι, σπάνια δείγματα μακρόχρονης
ιστορίας. Γεύμα εξ ιδίων στο Θέρμο και το απόγευμα χρόνος για καφέ στην
λίμνη Τριχωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το βράδυ θα
απολαύσουμε το ποτό μας στο καλοδιατηρημένο κάστρο της πόλης με μια
καταπληκτική θέα στον Κορινθιακό. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ – ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ - ΕΛΑΤΟΥ
(190 χλμ).
Πρωινό και αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία. Το ανατολικό τμήμα της
Αιτωλοακαρνανίας, βορείως της Ναύπακτου και ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα
βρίσκονται τα υπέροχα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας, διεσπαρμένα σε
κατάφυτους ορεινούς όγκους. Επίσκεψη στην Μονή Βαρνάκοβα και με
ορμητήριο την Άνω και Κάτω Χώρα (χωριά με παραδοσιακό χρώμα),
φθάνουμε στην Ελατού – χωριό κτισμένο μέσα σε ελατόδασος. Τοπία
εκπληκτικής ομορφιάς. Ατίθασο φυσικό περιβάλλον, τα πανύψηλα βουνά
ελάτης, μαύρης πεύκης και καστανιάς. Επιστροφή στη Ναύπακτο. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(485 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τους Δελφούς. Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρο και
επίσκεψη του μουσείου. Στην συνέχεια μετάβαση στην Αράχωβα, χρόνος
ελεύθερος για μια γνωριμία με την πόλη γεύμα εξ ιδίων και αγορά
αναμνηστικών δώρων. Αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη.

ΝΑΥΠΛΙΟ - OΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
4 ημέρες

Αναχωρήσεις στις

25/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel
ΕLΕΝΑ 2*, Ναύπλιο
Με πρωινό

149€
κατ άτομο σε δίκλινο

********
Hotel
PARK 3*, Ναύπλιο
Με πρωινό

165€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ (680 χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας. Με τις
απαραίτητες στάσεις θα φτάσουμε στο νομό Αργολίδας, το νομό με τους
πλούσιους αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά και τα κοσμοπολίτικα θέρετρα.
Θα επισκεφτούμε το μουσείο και το αρχαίο περίφημο θέατρο της Επιδαύρου
που μαγεύει τους θεατές του τόσο για την αρχιτεκτονική του αλλά και για την
ακουστική του. Επόμενος σταθμός μας το γραφικό Ναύπλιο όπου και το
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ( ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ) (230χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυτίνα χτισμένη σε υψόμετρο 1.033μ. σε μια
κοιλάδα στους πρόποδες του Μαινάλου, η Βυτίνα είναι ταυτισμένη με τις
ομορφιές του φθινοπώρου και του χειμώνα, και έχει χαρακτηριστεί ως το
«στολίδι του Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια της έχουν μια
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα θαυμάσουμε περπατώντας στα
σοκάκια του χωριού. Συνεχίζουμε για τη Δημητσάνα την Κυρά της Αρκαδίας
που σε ταξιδεύει στον χρόνο. Θα δούμε τη βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το
1764 και θα επισκεφθούμε το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα σε τοπική ταβέρνα της περιοχής. Επόμενη στάση στη
Στεμνίτσα με τους πιο φημισμένους μεταλλοτεχνίτες της Ελλάδος, μια
παραδοσιακή συντεχνία που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θα
περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα δούμε το καμπαναριό –
ωρολογοστάσιο στην κεντρική πλατεία που χτίστηκε από τηνιακό μαρμαρά
το 1877 και το Ναό του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του Φώτη
Κόντογλου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και καφέ. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΑΛΑΜΗΔΙ
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το όμορφο Ναύπλιο, την πρώτη
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο
χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που
δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία έτερο ενετικό φρούριο, επί της
ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της
πόλης με την πλούσια αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Το
μεσημέρι ελεύθεροι στην όμορφη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
Διανυκτέρευση
4η μέρα : ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680 χλμ)
Πρωινό. Τελευταία μέρα της εκδρομής μας. Όμως οι εκπλήξεις μας δεν
έχουν τελειώσει. Πρώτος μας σταθμός οι Μυκήνες, όπου θα επισκεφτούμε το
ανάκτορο του Αγαμέμνονα και έναν από τους σπουδαιότερους
αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Αναχώρηση για τον Ισθμό, η
διώρυγα που χωρίζει την Πελοπόννησο από τη Στερεά Ελλάδα. Θα κάνουμε
στάση για να πιούμε τον καφέ μας. Το ταξίδι της επιστροφής μας αρχίζει. Με
διάφορες στάσεις για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το
βράδυ.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Hotel
EPHIRA 3*
Κόρινθος
5 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10, 28/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

179€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

5 ημέρες

1ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ( 680 χλμ )
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 06.30. Με διάφορες στάσεις θα
φθάσουμε στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας
προς την
Περαία γη, όπου φωλιάζει
μια από τις ομορφότερες
λιμνοθάλασσες του ελληνικού χώρου, η λίμνη της Βουλιαγμένης. Δυτικότερα
της λίμνης η Περαχώρα με σημαντικά ευρήματα από δυο ιερά της Ήρας και
τα ερείπια της αρχαίας αγοράς. Επόμενος σταθμός μας το ξενοδοχείο μας,
στην Κόρινθο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
2ημέρα :ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ – ΦΕΝΕΟ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ
(180χλμ.)
Πρωινό . Ένα υπέροχο οδοιπορικό μας περιμένει σήμερα . Ανεβαίνοντας το
βουνό Ζήρεια και διασχίζοντας γραφικά χωριουδάκια φθάνουμε στα Τρίκαλα
(τρεις συνοικίες), και συνεχίζοντας την πανέμορφη καταπράσινη διαδρομή
μας φθάνουμε στη Φενεό και στη λίμνη της Δόξας. Η Κορινθιακή Ελβετία. Το
ποντικονήσι της Δόξας με τον Άγιο Φανούριο και λίγο πιο πάνω ο Άγιος
Γεώργιος του Φονιά. Συνεχίζοντας προς Στυμφαλία, την αρχόντισσα της
περιοχής, θα επισκεφθούμε εφ’ όσον είναι ανοικτό το Μουσείο της
Στυμφαλίας. Θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές τοπικές νοστιμιές στην
Καστανιά. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής θα πιούμε τον καφέ μας στο
χωριό Κάλιανοι , πραγματικό στολίδι της φύσης. Η ανθρώπινη παρουσία σε
απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
3η μέρα: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΒΑΣΤΑΣ ( 480 χλμ)
Πρωινό, και αναχώρηση για την Μεγαλόπολη, ένα από τα σημαντικότερα
ενεργειακά κέντρα της Ελλάδας, όπου και θα πιούμε τον καφέ μας.
Συνεχίζοντας κατευθυνόμαστε προς την ‘αρχόντισσα της πέτρας’ την
Ανδρίτσαινα. Στο κέντρο του χωριού ο γηραιότερος πλάτανος, που στη σκιά
του έχουν ξαποστάσει αγωνιστές του 21, η ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ’ από τις
αρχαιότερες της Πελοποννήσου, που αγέρωχη κερνά πάντα κρύο νερό από
το 1724. Λίγα χλμ. πιο πάνω σε υψομ. 1130 μ., υψώνεται ο επιβλητικός ναός
του ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, (5 ος αι. π.Χ). Ένα από τα καλυτέρα
διατηρημένα μνημεία της αρχαίας Ελλάδας. ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Ναός πυξίδα - περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του κατά
50,2 δευτερόλεπτα της μοίρας, με στόχο να βλέπει συνεχώς το ίδιο αστρικό
σημείο – το Σείριο -, από το οποίο κατάγεται σύμφωνα με τη μυθολογία ο
θεός Απόλλωνας. Επόμενος σταθμός μας η Αγία Θεοδώρα Βάστας. 17
πελώρια δέντρα ξεπηδούν από τη στέγη ενός ναού, ενώ από τα θεμέλια
αναβλύζουν τα νερά ενός κεφαλαριού. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.
Διαν/ση.
4η μέρα : ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΔΥΛΑΣ ( 200 χλμ )
Πρωινό, και αναχωρούμε για το Λεβίδι, κομώπολη της Αρκαδίας, σε υψομ.
850μ. και συνεχίζουμε για την Παναγιά Κανδήλα. Σφηνωμένη μέσα στη
σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου, εντυπωσιακή, χτίστηκε όχι εκεί που
σκόπευαν οι άνθρωποι, αλλά εκεί που υπέδειξε το Άγιον φως. Έχει μείνει
στην ιστορία γνωστή για την προσφορά και την συμμετοχή στην Ελληνική
Επανάσταση, λόγω του οχυρού της θέσης της και της αγωνιστικότητας των
μοναχών της. ( το 1937 έγινε γυναικεία μονή ). Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε την Αρχαία Νεμέα που ήταν ιερό μέρος όπου διεξάγονταν
αθλητικοί αγώνες προς τιμήν του Δία. Άφιξη και περιήγηση . Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση . Διαν/ση.
5ημέρα : ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ (580χλμ) Πρωινό. Ημέρα
επιστροφής. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ, γεύμα εξ’ ιδίων,
ξεκούρασης, φθάνουμε στην Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΓΥΡΟΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Αναχωρήσεις στις

24/10 & 28/10
Τιμή συμμετοχής :
Hotel
ASTIR 4* Πάτρα,
MENELAION 3*sup Σπάρτη,
ELENA 2* ΝΑΥΠΛΙΟ

Με πρωινό

219€
κατ άτομο σε δίκλινο

Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Διατροφή.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής

5 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΠΑΤΡΑ (499 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση. Κάνοντας
στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στους Δελφούς, επίσκεψη στο
μουσείο. Αναχώρηση και στάση για γεύμα προαιρετικά στην Ιτέα. Μέσω
Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στην Πάτρα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, γνωριμία με την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Ελεύθερος χρόνος.
Διαν/ση.
2η μέρα : ΠΑΤΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ
(350 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Ολυμπία. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο της Ολυμπίας. Συνεχίζουμε για καφέ στην Πύλο την όμορφη
ιστορική πολιτεία με το έντονο νησιώτικο χρώμα. Αναχώρηση και άφιξη
στην Καλαμάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα δούμε την
παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική εκκλησία των
Αποστόλων. Φτάνουμε στη Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη
πόλη. Διαν/ση.
3η μέρα : ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
(350 χλμ.).
Πρωινό και αναχώρηση για την θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το
Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Εδώ βρίσκεται και το μανιάτικο χωριό,
γεμάτο πύργους, Δυρός. Επίσκεψη στα περίφημα σπήλαια του. Στη
συνέχεια μέσω Γυθείου, παραλιακή πόλη με νησιώτικο χρώμα όπου θα
κάνουμε στάση, φτάνουμε στην μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη
καστροπολιτεία τη πανέμορφη Μονεμβασιά, χτισμένη σ΄ένα πελώριο
βράχο μέσα στη θάλασσα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την
μοναδική θέα και την ομορφιά του τοπίου. Επιστροφή στην Σπάρτη.
Διαν/ση.
4η μέρα : ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ (180 χλμ.).
Πρωινό και ξεκινάμε για την ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία
Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε για τις Μυκήνες, επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση στο Ναύπλιο, περιήγηση στην
γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη
πρωτεύουσα τους Ελληνικού κράτους όπου θα δούμε το ναό του Αγίου
Γεωργίου, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και ανάβαση στον βράχο του
Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση.
5η μέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (660 χλμ.).
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυμάσουμε
το αρχαίο θέατρο. Στη συνέχεια περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και
συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη με στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό.
Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
Hotel
ESSENCE 4*
Γιάννενα &
BAGIA
EXCLUSIVE 4*,
Κήποι
5 ημέρες
Αναχωρήσεις στις

24/10
Τιμή συμμετοχής :
Με πρωινό

195€
κατ άτομο σε δίκλινο
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Δύο διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα
ως προαιρετικό. Φόρος
διαμονής

5 ημέρες

1η μέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ –ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – ΚΗΠΟΙ(350χλμ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.30 από το γραφείο μας. Με ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στο Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής και από
ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο σε
πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο. Στο δρόμο για τους Κήπους, θα
σταματήσουμε για να θαυμάσετε το πέτρινο γεφύρι του Kοκόρου χτισμένο το
1750. Αποτελεί αρχιτεκτονικό αριστούργημα και διακρίνεται για την τελειότητα
της κατασκευής του και την αρμονία του στον περιβάλλοντα χώρο. Χρόνος για
γεύμα και κατόπιν αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στους Κήπους Ζαγορίου.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση στο γραφικό
χωριό. Oι Kήποι είναι το κεντρικότερο χωριό του Zαγοριού.
2η
μέρα
:ΚΗΠΟΙ
ΚΑΛΠΑΚΙ
–
ΚΟΝΙΤΣΑ
–
ΜΟΝΗ
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ(140χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το
πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη μονή Μολυβδοσκέπαστης, Το όνομα της
μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες
πλάκες, σκέπαζαν παλιότερα το καθολικό της. Αναχώρηση για την Κόνιτσα. Η
φυσική της ομορφιά είναι αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την
ευκαιρία να θαυμάσετε τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής
αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως η γέφυρα του Αώου, του Βοϊδομάτη και της
Μαύρης Πέτρας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στους
Κήπους.
3η μέρα : ΚΗΠΟΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ (50χλμ)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Γιάννενα όπου θα δούμε το κάστρο της πόλης
με τα τζαμιά, το παλάτι του Αλή Πασά και την παλιά πόλη με την εβραϊκή
συνοικία. Θα καταλήξουμε στις όχθες της λίμνης Παμβώτιδας και τη πλατεία
Μαβίλη με τα καλόγουστα καφέ και εστιατόρια. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος
να περιηγηθείτε στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν το νησάκι της ‘’κυρά Φροσύνης‘’. Γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια
επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη που θα σας καταπλήξει
με την πιστή αναπαράσταση των ηρώων που φιλοξενεί. Επιστροφή στην πόλη
των Ιωαννίνων όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια, ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΔΩΔΩΝΗ- ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (50χλμ)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για επίσκεψη στο σπήλαιο του Περάματος που
βρίσκεται σε απόσταση 2χλμ από τα Ιωάννινα στο ομώνυμο χωριό οπού η
φύση, το έχτιζε σταγόνα-σταγόνα χιλιάδες χρόνια. Κατόπιν αναχώρηση για τη
Δωδώνη, μια ιστορική περιοχή της Ελλάδας γνωστή κυρίως από το αρχαίο
θέατρο και το μαντείο της Δωδώνης που βρίσκονται εκεί πολλές χιλιάδες
χρόνια. Πρόκειται για δύο αναπόσπαστα κομμάτια του ελληνικού πολιτισμού,
της ιστορίας και παράδοσης. Ο αρχαιολογικός χώρος βρίσκεται 22 χλμ.
νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων. Επιστροφή στην πόλη και ελεύθεροι για φαγητό.
Διανυκτέρευση .
5η μέρα: ΓΙΑΝΝΕΝΑ–ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ-ΜΕΤΣΟΒΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(300χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων το οποίο
βρίσκεται μέσα στο κάστρο και στεγάζεται στο τζαμί του Ασλάν πασά(17ος
αιώνας).Έπειτα αναχώρηση για το χωριό που διατηρεί τον παραδοσιακό του
χαρακτήρα, το Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε το αρχοντικό Τοσίτσα (μουσείο
λαϊκής τέχνης) και την πινακοθήκη του Ε.Αβέρωφ (με πίνακες και γλυπτά των
σημαντικότερων Ελλήνων καλλιτεχνών). Γεύμα ατομικά στην γραφική πλατεία.
Χρόνος ελεύθερος. Αναχώρηση για την πόλη μας.

