Τιμή συμμετοχής :

3ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1
Hotel ILISSOS 4*

145€

με πρωινό

****************

Hotel Athenian
CALLIRHOE 4*

155€με πρωινό
+45€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
στο ξενοδοχείο Callirhoe

4ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotel ILISSOS 4*

189€

με πρωινό

****************

Hotel Athenian
CALLIRHOE 4*

ΑΘΗΝΑ

3, 4 ημέρες

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (500 χλµ )
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 µε ενδιάµεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό και µέσω Κατερίνης-Λάρισας-Λαµίας, φθάνουµε στην
Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Ένας περίπατος στην
στολισµένη Πλάκα µε προαιρετικό δείπνο θα ολοκληρώσει τη µέρα µας.
Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για ξενάγηση µέσα από το
λεωφορείο στην πόλη της Αθήνας, όπου και θα γνωρίσουµε τα βασικότερα
αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Βασιλικό
Κήπο, τη Βουλή των Ελλήνων, την πλατεία Συντάγµατος µε το µνηµείο
Αγνώστου Στρατιώτη, το Ζάππειο, τις Στήλες Ολυµπίου Διός, την
Ακρόπολη. Τέλος, επίσκεψη στο νέο µουσείο της Ακρόπολης και η
υπόλοιπη ηµέρα ελεύθερη στην πόλη της Αθήνας. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΓΛΥΦΑΔΑ – 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. Ελεύθερος χρόνος για να
επιλέξετε τη διασκέδασή σας. Διανυκτέρευση.
4η ηµέρα: ΑΘΗΝΑ – ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (540χλµ)
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Νωρίς το
µεσηµέρι αναχωρούµε και κάνοντας στάσεις για καφέ στο δρόμο και για
φαγητό στην πανέµορφη πόλη του Βόλου άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

199€με πρωινό
+45€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
στο ξενοδοχείο Callirhoe

Σημείωση: Στο 3ήµερο πρόγραµµα δεν πραγματοποιείται η 3η µέρα
και η επίσκεψη στην Ακρόπολη γίνεται την πρώτη μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : -Τις µεταφορές µε
πούλµαν του γραφείου µας. -Τις
περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραµµα. -Συνοδό του γραφείου
µας. -Τις διανυκτερεύσεις σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο. – Διατροφή .
Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν
προαιρετικό, είσοδοι μουσείων,
νυχτερινών κέντρων. Φόρος
διαμονής.
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ΛΑΜΙΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

3, 4 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :

Hotel
ΕΛΕΝΑ 3*
Λαμία

3ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1

135€ με πρωινό
+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν

4ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1

165€ με πρωινό
+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις 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

Μονή Αγάθωνος – Λαμία – Δελφοί
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – YΠΑΤΗ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ - ΛΑΜΙΑ (350
χλµ)
Αναχώρηση από τo γραφείo µας στις 07.00. Με στάσεις καθοδόν φτάνουμε
στο χωριό Υπάτη για ένα παραδοσιακό καφεδάκι στην γραφική πλατεία του
χωριού. Επόµενος σταθµός το ανδρικό µοναστήρι του Οσίου Αγάθωνα µε
πολλά κειµήλια και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζοντας φτάνουµε
στη Λαµία όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση. Χρόνος
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΛΑΜΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (250 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για µία µοναδική εκδροµή. Αφήνουµε το νοµό
Φθιώτιδας και περνάµε στο νοµό Ευρυτανίας. Ο δρόµος µε το καταπράσινο
φυσικό τοπίο µας οδηγεί στην πρωτεύουσα, το Καρπενήσι, χτισµένο στις
νότιες πλαγιές του Βελουχιού σε ύψος 1000µ. Μια πόλη πνιγµένη στα
έλατα, τα πεύκα και τις καστανιές. Στάση για καφέ και συνεχίζουµε για το
Μοναστήρι της Παναγιάς Προυσιώτισσας, χτισµένο σε απότοµο βράχο. Εκεί
υπάρχει ένα µικρό µουσείο µε προσωπικά αντικείµενα του Γεωργίου
Καραϊσκάκη. Γεύµα καθοδόν εξ’ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
Ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΛΑΜΙΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΥΣ (200χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για το νοµό Φωκίδος µε στάση στους ∆ελφούς τον
Οµφαλό της γης, για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο, τόπος γνωστός
από το 1400 π.χ. µε µεγάλο αρχαιολογικό, ιστορικό και τουριστικό
ενδιαφέρον. Αναχώρηση για Αράχωβα, χτισµένη στους πρόποδες του
Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά δροµάκια και υπέροχη θέα
στον κάµπο. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να δούµε τα υπέροχα χρωµατιστά
υφαντά της και θα πιούµε το καφεδάκι µας στα καφενεία της πλατείας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350 χλµ)
Πρωινό. Μια τελευταία βόλτα στην όµορφη πόλη της Λαµίας και
αναχωρούµε για τον Βόλο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα παραδοσιακά
τσιπουράδικα της πόλης. Παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής. Με διάφορες
στάσεις φτάνουµε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στην 3ήµερη εκδροµή δεν πραγματοποιείται η επίσκεψη στον
Βόλο. Την τελευταία µέρα επισκεπτόµαστε την Αράχωβα και τους ∆ελφούς.
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Τιμή συμμετοχής :

3ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1
Hotel FAMISSI 3*

139€
Με πρωινό
*********

Hotel FAMISSI EDEN 4*

149€
Με πρωινό

+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
στο ξενοδοχείο

4ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotel FAMISSI 3*

185€
Με πρωινό
*********

Hotel FAMISSI EDEN 4*

195€
Με πρωινό

+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
στο ξενοδοχείο
Περιλαμβάνει:

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

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΜΕΤΕΩΡΑ
ΤΡΙΚΑΛΑ

3, 4 ημέρες

Μύλος των ξωτικών - Ελάτη
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΛΗ - ΕΛΑΤΗ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (300χλµ.)
Αναχώρηση από τα γραφεία µας στις 08.00 για την Θεσσαλία. Πρώτη µας
στάση στο πανέµορφο πέτρινο γεφύρι που έχει κτιστεί το 1514 από τον Αγιο
Βησσαρίωνα και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Πύλη Τρικάλων.
Επόµενη στάση, στο χιονοδροµικό κέντρο στην περιοχή Περτούλι.
Συνεχίζουµε για την Ελάτη, γραφικό χωριό σε υψόµετρο 950 µέτρων (γεύµα
εξ’ ιδίων). Το απόγευµα, φτάνουµε στην Καλαµπάκα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (180χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίµνη του Νικολάου 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. Πρώτη µας
στάση για να βγάλουµε φωτογραφίες, στο περίφηµο φράγµα της Λίµνης. Στη
συνέχεια θα σταµατήσουµε στην πλαζ στο Λαµπερό, για καφέ και να
θαυµάσουµε τη θέα της Λίµνης. Συνεχίζουµε, για την πόλη της Καρδίτσας,
όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για γεύµα, καφέ και βόλτα. Επιστρέφουµε
στην Καλαµπάκα, προαιρετικό ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ (50χλµ.)
Πρωινό ελεύθερο για να χαρούµε την γιορτινή ηµέρα. Προαιρετική επίσκεψη
στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας της Καλαµπάκας. Νωρίς το µεσηµέρι
αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Ελεύθερος χρόνος σε µια από τις πιο όµορφες
πόλης της Ελλάδας. Το κάστρο, το τζαµί, ο πεζόδροµος µε τις καφετέριες, η
περιοχή µε τις ταβέρνες και ο Λιθέος ποταµός θα µας εντυπωσιάσουν. Το
απόγευµα θα επισκεφτούµε τον περίφηµο ΄΄Μύλο των Ξωτικών΄΄. Εδώ
ξεκινάει το παραµύθι, µιας και η επίσκεψη σε ένα από τα καλύτερα
χριστουγεννιάτικα πάρκα της χώρας, θα µας κάνει όλους παιδιά και θα µας
ενθουσιάσει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΜΕΤΕΩΡΑ – ΛΑΡΙΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (250 χλµ)
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τον Ιερό Βράχο των
Μετεώρων. Θα δούµε τα µοναστήρια Αγίου Στεφάνου και Μονή Βαρλαάµ.
Στη συνέχεια γεύµα εξ’ ιδίων στο Καστράκι. Παίρνουµε το δρόµο της
επιστροφής και αφού κάνουµε µια στάση στη Λάρισα άφιξη στη
Θεσσαλονίκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ηµερη εκδροµή παραλείπεται η 2η µέρα.
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ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
Τιμή συμμετοχής :

3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1
Hotel CRONOS 3*

135€
Με πρωινό
+30€ εορταστικό ρεβεγιόν
*********

Hotel BYZANTINO 4* sup

179€
Με ημιδιατροφή
(περιλαμβάνει και το ρεβεγιόν)

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotel CRONOS 3*

179€
Με πρωινό
+30€ εορταστικό ρεβεγιόν
*********

Hotel BYZANTINO 4* sup

249€
Με ημιδιατροφή
(περιλαμβάνει και το ρεβεγιόν)
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Τις 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.

3, 4 ημέρες

1η µέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΑΡΤΑ (400 χλµ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.30. Μέσω Εγνατίας
φτάνουμε στα πανέμορφα Γιάννενα. Χρόνος ελεύθερος στο μώλο της
πόλης. Επόμενος σταθμός μας το Μπιζάνι , όπου θα επισκεφθούμε το
μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα.
Συνεχίζοντας και κάνοντας μια υπέροχη διαδρομή περνώντας από τα
Γιαννιώτικα Τέμπη φθάνουμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας, που
καθηλώνει ακόμη τους επισκέπτες. Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος για βόλτα.
Διανυκτέρευση.
2η µέρα : ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ –Μ.
ΚΗΠΙΝΑΣ – ΚΑΛΑΡΥΤΕΣ – ΣΥΡΡΑΚΟ ( 176 χλμ.)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε 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 το αναστηλωμένο
πλέον ιστορικό πέτρινο µονότοξο γεφύρι της Πλάκας. Συνεχίζουμε για τα
Άγναντα. Λίγα χιλιόµετρα βορειότερα τα Πράµαντα και το σπήλαιο
Ανεµότρυπα, µε τα τρία επίπεδα και τον θάλαµο της Κόκκινης λίµνης που
θα επισκεφτούµε. Συνεχιζουμε για την Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το πιο
εντυπωσιακό μοναστήρι της Ηπείρου, κοντά στο χωριό Καλαρρύτες.
Πιθανότατα το όνομα της οφείλεται στους κήπους τους οποίους
καλλιεργούσαν οι μοναχοί και είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της
Θεοτόκου. Το εντυπωσιακό είναι ότι βρίσκεται χτισμένο μέσα σε ένα βράχο.
Γεύμα τις ταβέρνες του παραδοσιακού χωριού Καλαρρύτες. Μεταβαίνουμε
στο τελευταίο χωριό για σήμερα, το εκπληκτικό Συρράκο, Γαντζωμένο,
απότομο στην πλαγιά, πετρόκτιστο και επιβλητικό. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η µέρα : ΠΕΤΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ - ΑΘΑΜΑΝΙΟ – ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ(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.Συνεχιζουμε για τα Θεοδώριανα. Πρόκειται για ένα από τα πιο
όμορφα χωριά της Ηπείρου. Γεμάτα πηγές τα Θεοδώριανα και η γύρω
περιοχή. Το νερό αναβλύζει σχεδόν από παντού και τρέχει, γενναιόδωρα,
σε νερόμυλους και νεροτριβιές. Γι' αυτό άλλωστε το χωριό χαρακτηρίζεται
και «πρωτεύουσα του νερού». Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η µέρα : ΑΡΤΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (400 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Αρτας. Πρώτος σταθμός η
Παρηγορίτισσα. Είναι η ‘αρχόντισσα’ της σημερινής Αρτας, το στολίδι της
άλλοτε ένδοξης πρωτεύουσας του Δεσποτάτου της Ηπείρου. Συνεχίζουμε
για το καλοδιατηρημένο επιβλητικό Κάστρο της Άρτας. Κάνοντας στάση στο
γραφικό Μέτσοβο, επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ηµερη εκδροµή δεν πραγματοποιείται το
πρόγραµµα της 3ης ηµέρας
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση κακοκαιρίας (χιονιού, πάγου ή άλλων
επικίνδυνων φαινομένων) ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμη η επίσκεψη
σε κάποια σημεία. Σε κάθε περίπτωση θα αντικατασταθούν με
εναλλακτικές.
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ΓΥΡΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ

3, 4 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :

Hotel
FILOXENIA 4*

Λευκαντί
3ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1

125€ με πρωινό
+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν

4ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1

165€ με πρωινό
+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
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
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ (400χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 08.00 και µε ενδιάµεσες στάσεις για
καφέ φτάνουµε στην πρωτεύουσα της Εύβοιας τη Χαλκίδα όπου
συµβαίνει το σπάνιο παλιρροϊκό φαινόµενο που κάνει την πόλη
ξεχωριστή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος και πρώτη
γνωριµία µε τη γιορτινή Χαλκίδα. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ - ΚΥΜΗ – ΕΡΕΤΡΙΑ (170χλµ.)
Πρωινό και ξεκινάµε να γνωρίσουµε την ανατολική πλευρά της Εύβοιας.
Αφού περάσουµε από το Αλιβέρι µε τη µονάδα παραγωγής ρεύµατος, θα
καταλήξουµε
στην
Κύµη.
Την
πανέµορφη
κωµόπολη
των
καραβοκύρηδων, των φορεσιών µε τις αναγεννησιακές επιδράσεις και την
υπέροχη θέα στο Αιγαίο και τη Σκύρο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούµε την Ερέτρια, ελεύθερος χρόνος και γεύµα εξ
ιδίων. Επιστροφή στη Χαλκίδα, ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος.
Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΘΗΝΑ (150χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Αθήνα. Βόλτα µε το λεωφορείο για να
δούµε το Ολυµπιακό Στάδιο, το Προεδρικό Μέγαρο, το Καλλιµάρµαρο, τις
Στήλες του Ολυµπίου Διός και άλλα αξιοθέατα του κέντρου. Στάση στο
Σύνταγµα για να δούµε τη Βουλή µε το µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στην εορταστική Αθήνα. Νωρίς
το βράδυ επιστροφή στη Χαλκίδα. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΧΑΛΚΙΔΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΟΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (400χλµ.)
Πρωινό και 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 για
προσκύνηµα. Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, σύντοµη στάση για
καφέ. Στη συνέχεια µέσω Αγιόκαµπου, θα επιβιβασθούµε στο πλοίο για τη
Γλυφα. Άφιξη και αναχώρηση για τον Βόλο όπου θα έχουµε χρόνο για
βόλτα και γεύµα. Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ηµερη εκδροµή παραλείπεται η 3η µέρα.

Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους μουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και
ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
Φόρος διαμονής
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ΠΡΕΒΕΖΑ
ΓΥΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
Τιμή συμμετοχής :

Hotel
AMALIA
MARGARONA 3* sup
Με ημιδιατροφή
(περιλαμβάνει και ρεβεγιόν)

3 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
24/12, 27/12, 31/12,
4/1, 7/1

149€
4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1

209€
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν του
γραφείου µας. Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Συνοδό του γραφείου µας
Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή .
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 μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ- ΠΡΕΒΕΖΑ (350χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.30 μέσω Εγνατίας
Οδού. Περνώντας έξω από τα Γιάννενα φτάνουμε στο Μπιζάνι, όπου θα
επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα
ομοιώματα. Συνεχίζοντας έχουμε μια υπέροχη διαδρομή και περνώντας από
τα Γιαννιώτικα Τέμπη φθάνουμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Ο δρόμος
μας οδηγεί στην Πρέβεζα. Γνωριμία με την πόλη. Χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται σε περιοχή της Πρέβεζας.
Ξεκούραση. Δείπνο -διαν/ση.
2η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (80χλμ)
Πρωινό και ξεκινάμε για την πόλη της Λευκάδας, με την ωραία αγορά και τον
υπέροχο κεντρικό πεζόδρομο στο ιστορικό κέντρο. Αργότερα θα
επισκεφτούμε την Μονή της Φανερωμένης, το ένα από τα μόλις 2
μοναστήρια της Λευκάδας. Θα απολαύσουμε τη θέα προς την πόλη και τις
απέναντι ακτές της Αιτωλοακαρνανίας. Επιστροφή στην πόλη της Λευκάδας
για γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το απόγευμα μια βόλτα
στην όμορφη και στολισμένη Πρέβεζα. Δείπνο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΓΥΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (ΒΟΝΙΤΣΑ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΜΕΝΙΔΙ –
ΝΙΟΧΩΡΙ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ) (200χλμ)
Πρωινό, και αναχώρηση για το γύρο του Αμβρακικού. Η περιοχή κρύβει
πολλές ομορφιές που αξίζουν την προσοχή μας. Πρώτος σταθμός μας η
Βόνιτσα, ξεπροβάλλει γαλήνια και αγναντεύει τον Αμβρακικό στη σκιά του
Βενετσιάνικου κάστρου, ενός από τα πιο καλοδιατηρημένα της Ελλάδας,
όπου σώζεται το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας του 12ου αι. Χρόνος ελεύθερος
στην πόλη για περιπλάνηση και καφέ στην γραφική προκυμαία της.
Συνεχίζοντας την πορεία μας, εκεί που γεννιέται ο Αμβρακικός, στον μυχό
του μεγάλου κόλπου, εκεί στο νότιο ανατολικότερο άκρο του απλώνεται και η
πολιτεία του ιστορικού Καρβασαρά. Η Αμφιλοχία δηλαδή, πέρασμα
διαχρονικό, συνδετικός κρίκος της Στερεάς με την Ήπειρο. Συνεχίζοντας τη
μέρα μας φθάνουμε στο Μενίδι. Βουνό και θάλασσα μαζί. Διαδρομή
υπέροχη, έχοντας από τη μια μεριά τον Αμβρακικό, και από την άλλη το
καταπράσινο βουνό του Μακρύνορου. Συνεχίζοντας φθάνουμε στο Νιοχώρι,
όπου βρίσκεται το μουσείο φυσικής Ιστορίας, για να ενημερωθούμε για την
πανίδα και χλωρίδα του Αμβρακικού. Αργότερα
θα γνωρίσουμε το
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.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πρέβεζα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΑΡΓΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη νησιωτική Πάργα.Χρόνος για
μια σύντομη γνωριμία και 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ηµερη εκδροµή παραλείπεται η 2η µέρα.
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ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ

4 ημέρες

Μαγικές διαδρομές
Τιμή συμμετοχής :

Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12,
27/12, 30/12, 3/1,
6/1
Hotel

ASTIR 4*
Πάτρα

169€

με πρωινό

+30€ Εορταστικό
Ρεβεγιόν

Περιλαμβάνει:
Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα
Συνοδό του γραφείου µας.
Διανυκτερεύσεις στα
ξενοδοχεία. Πρωινό.
Ασφάλεια αστικής
επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνει:
Εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων, το
εισιτήριο του καραβιού για
Ύδρα και Σπέτσες, Πόρο και
ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
Φόρο διαμονής

1ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΦΙΣΣΑ – ΠΑΤΡΑ (490χλµ)
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.00. Κάνοντας τις
απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στην Άμφισσα. Χρόνος ελεύθερος, για γεύμα και
για να περπατήσουμε στην πιο γραφική συνοικία της πόλης. Τη Χάρμαινα. Στο
παρελθόν εδώ μεσουρανούσαν τα βυρσοδεψεία - γνωστά ως Ταµπακαριά. Στις
µέρες µας λειτουργούν ελάχιστα από αυτά, ωστόσο η ατμόσφαιρα που «κρύβεται»
ανάµεσά τους γοητεύει µε µιάς σεργιανίζοντας στα πέτρινα σοκάκια. Καταλήγουμε
στην Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γνωριμία µε την πρωτεύουσα της
Αχαΐας και επίσκεψη στον ιερό ναό του Αγ. Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση.
2η μέρα : ΠΑΤΡΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΠ. ΛΙΜΝΩΝ ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ (210χλμ.)
Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό μας περιμένει σήμερα. Από το Διακοφτό
μπορούμε να πάρουμε (προαιρετικά) τον οδοντωτό για τα Καλάβρυτα. Φανταστική
εμπειρία. Εικόνες μοναδικές. Αφού απολαύσουμε τον καφέ μας στην ιστορική
πόλη συνεχίζουμε για το Σπήλαιο Λιμνών, το σπάνιο αυτό φυσικό δημιούργημα.
Εντυπωσιάζει ακόμη και με το όνομα του. Λίμνες στο εσωτερικό του, η διάβαση
των οποίων γίνεται με υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες. Μετά την περιήγηση μας
καταλήγουμε στο Πλανητέρο, ένα πανέμορφο χωριό. Από τη μια οι νερόμυλοι και
από την άλλη το μαγευτικό πλατανόδασος και οι πηγές του Αροάνιου ποταμού σε
κάνουν να νιώθεις ότι ονειρεύεσαι. Γεύμα εξ’ ιδίων με πέστροφες και σολομούς
που σερβίρουν οι ταβέρνες. (τοπικά ιχθυοτροφεία). Συνεχίζοντας το οδοιπορικό
μας και θαυμάζοντας την άγρια ομορφιά της ορεινής Αχαΐας, φτάνουμε σ’ ένα από
τα ομορφότερα χωριά της. Τον Καταρράκτη. Το γάργαρο νερό του Πείρου και η
αγριάδα του βουνού συνδυάζουν ένα μοναδικό σκηνικό. Μια μικρή περιπλάνηση
και ένας απογευματινός καφές θα συμπληρώσει το υπέροχο παζλ. Περνώντας
από τη Χαλανδρίτσα, τη γραφική κωμόπολη με τα περιποιημένα σπίτια με τις
κεραμιδένιες στέγες, επιστρέφουμε στην Πάτρα. Ξεκούραση. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΠΑΤΡΑ – ΛΑΜΠΕΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ Δρυοδάσους της Φολόης
– ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λαμπεία, που θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα
χωριά της Ηλείας. Μία ασυνήθιστη και πανέμορφη διαδρομή θα μας οδηγήσει στον
μαγευτικό Εθνικό Δρυμό του Δρυόδασους της Φολόης. Σύμφωνα με την μυθολογία
εδώ έζησε ο Κένταυρος Φόλος. Θα απολαύσουμε το τοπίο και θα συνεχίσουμε για
την Αρχαία Ολυμπία. Στην Ολυμπία γεννήθηκαν τα πανανθρώπινα ιδανικά της
ειρήνης και της ευγενούς άμιλλας. Ξενάγηση στον κόσμο “του ωραίου, του
μεγάλου, του αληθινού”, για να γνωρίσουμε τον αρχαιολογικό χώρο, το μουσείο με
τα ανεκτίμητης αξίας εκθέματα όπως τον Ερμή του Πραξιτέλους, τη Νίκη του
Παιωνίου κ.α.. Αργότερα θα δούμε το μνημείο του Πιέρ Ντε Κουμπερτέν και θα
πάρουμε το δρόμο της επιστροφής από την παραλιακή πλευρά όπου και θα
γευματίσουμε (εξ ιδίων ). Άφιξη στην Πάτρα αργά το απόγευμα.
4η μέρα : ΠΑΤΡΑ – ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 500 χλμ)
Πρωινό. Σήμερα είναι ημέρα επιστροφής. Όμως τα ενδιαφέροντα της εκδρομής
μας συνεχίζονται. Πρώτη στάση το ιστορικό Μεσολόγγι. Μια μικρή περιήγηση στην
πόλη και ένας απολαυστικός καφές θα πλουτίσουν το πρωινό μας. Επόμενος
σταθμός τα υπέροχα Γιάννενα. Στην πόλη που ακόμη πλανάται ο ήχος του Ισλάμ
θα έχουμε χρόνο για περιπλάνηση στην παλιά πόλη ή στο κάστρο της, ή στο
νησάκι της λίμνης, και να γευματίσουμε εξ’ ιδίων. Συνεχίζοντας τη μέρα μας και
κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στην πόλη μας το βραδάκι. Το
οδοιπορικό μας έχει τελειώσει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση κακοκαιρίας (χιονιού, πάγου ή άλλων επικίνδυνων
φαινομένων) ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμη η επίσκεψη σε κάποια σημεία. Σε
κάθε περίπτωση θα αντικατασταθούν με εναλλακτικές.
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ΟΡΕΙΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Τιμή συμμετοχής :

4ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotel EPHIRA 3*,
Κόρινθος

175€
Με πρωινό
+30€ Εορταστικό
Ρεβεγιόν
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

Ονειρεμένες εικόνες. Αλπικά τοπία
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (520 χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00. Με διάφορες στάσεις θα
φτάσουµε στην Κόρινθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το
βραδάκι µια βόλτα γνωριµίας µε την όµορφη πόλη που µας φιλοξενεί θα
καλύψει τη µέρα µας. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ –
ΦΕΝΕΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ (170 χλµ.)
Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό µας περιµένει σήµερα. Υπάρχει ένας
δρόµος που κυκλώνει σχεδόν την ορεινή Κορινθία, χάρη στην Κυλλήνη ή
Ζήρεια το βουνό µε τις αναπάντεχες κλιµατικές αλλαγές, τις πολλές κορυφές
και τους ωραίους µύθους. Παράδροµοι οδηγούν στα χωριά της, σε δάση µε
έλατα ή µαύρη πεύκη και στις µαγικές λίµνες της. Η καρδιά της ορεινής
Κορινθίας χτυπάει στη λίµνη ∆όξα, και ας είναι τεχνητή, ενώ τη Στυµφαλία
αξίζει να τη βλέπεις όσο και να την ακούς! Απολαµβάνοντας όµορφα τοπία,
φτάνουµε στα Τρίκαλα, τα τρία χωριά που έχουν καθιερωθεί σαν ένα είδος
«τουριστικής πύλης» στην ευρύτερη περιοχή. Ο βασιλιάς Φαρούκ και η
βασίλισσα Φρειδερίκη έχουν µείνει στο πρώτο ξενοδοχείο των Άνω
Τρικάλων. Ανεβαίνοντας προς τον Κάµπο του Φενεού τα λόγια και οι ιστορίες
λιγοστεύουν, το τοπίο καθηλώνει. Φτάνουµε στο Φενεό και ανεβαίνουµε τον
στενό κάθετο δρόµο έως την εκκλησία και το Λαογραφικό Μουσείο.
Προορισµός της µέρας η λίµνη ∆όξα, που δηµιουργήθηκε µόλις τη δεκαετία
του ’90 προκειµένου να καλύψει αρδευτικές ανάγκες της περιοχής. Τα µαύρα
πεύκα γύρω της «γράφουν» υπέροχα! Άνθρωπος και φύση έχουν πετύχει µια
αρµονική συνεργασία και συνύπαρξη. Ο δρόµος πάνω από το Μεσσινό
επιφυλάσσει µια τελευταία ωραία άποψη του κάµπου όσο πλησιάζουµε στη
Στυµφαλία. Φτάνοντας, το τοπίο αλλάζει ριζικά: Το εξαιρετικό Μουσείο της
Στυµφαλίας, όπου όλα τα θαυµαστά φαινόµενα της ορεινής Κορινθίας
αποκτούν µια εξήγηση. Η ανθρώπινη παρουσία σε απόλυτη αρµονία µε το
φυσικό περιβάλλον. Θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων όπου βολέψει το πρόγραµµα
και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Διανυκτέρευση
3η µέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΛΕΒΙΔΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΔΗΛΑ (100 χλµ.)
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 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). Θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων στην περιοχή και θα επιστρέψουµε στο
ξενοδοχείο µας. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (530 χλµ.)
Πρωινό. Η µέρα µας θα ξεκινήσει µε την επίσκεψη µας στον βράχο του
Ακροκορίνθου σε ύψος 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 ατµόσφαιρας . Και η
επιστροφή µας αρχίζει. Με διάφορες στάσεις φτάνουµε στην Θεσσαλονίκη.
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ΝΑΥΠΛΙΟ-ΛΕΩΝΙΔΙΟ
Μονή ΕΛΩΝΑΣ
4 ημέρες

Τιμή συμμετοχής :

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotel
ELENA 2*, Ναύπλιο

179€ Με πρωινό
Hotel
REX / VIKTORIA 3*,
Ναύπλιο

199€ Με πρωινό
+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τις 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. Θα πιούµε
τον πρωινό µας καφέ στην περιοχή της Λάρισας κάνοντας στάση για λίγη
ώρα, ενώ θα συνεχίσουµε το δρόµο µας µε γεύµα εξ` ιδίων και 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. Ο επόµενος σταθµός µας το γραφικό Ναύπλιο όπου
και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – Μ. ΕΛΩΝΑΣ (160 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ηµερήσια εκδροµή στο Λεωνίδιο.
Κάνοντας µια υπέροχη παραθαλάσσια διαδροµή της ανατολικής
Αρκαδίας , λίγα χιλιόµετρα από το Λεωνίδιο φθάνουµε στα Μετέωρα της
Πελοποννήσου τη Μονή του Έλωνα, αφιερωµένη στην Κοίµηση της
Θεοτόκου. Είναι κτισµένη στον απόκρηµνο κοκκινωπό βράχο του
Πάρνωνα, και αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακά και επιβλητικά µνηµεία
της Αρκαδίας. Θα περιηγηθούµε στο Λεωνίδιο µε τα πανέµορφα
αρχοντικά του, θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων φρεσκότατες ψαρολιχουδιές
στην Πλάκα και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ ( περιήγηση - γνωριµία µε τα αξιοθέατα της
πόλης)ΜΥΚΗΝΕΣ
Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε την παραµυθένια πόλη που µας
φιλοξενεί. Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα αξιοθέατα της πόλης. Η
γοητεία της ξεδιπλώνεται σε κάθε βήµα. Θα επισκεφθουμε έναν από
τους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου, τις
Μυκηνες. Θα περιηγηθούµε στην πόλη, στο Παλαµήδι και στη φυλακή
του Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Συντάγματος, θα περπατήσουµε στα
γραφικά σοκάκια της πόλης και θα γευµατίσουµε εξ ιδίων στα µικρά αλλά
καταπληκτικά ταβερνάκια της. Νωρίς το απόγευμα μπορούμε να
κάνουμε έναν περίπατο που ξεκινάει από το κέντρο του Ναύπλιου και
πραγματοποιεί το γύρο της Αρβανιτιάς. Αυτό που δεν ξέρουν όμως οι
περισσότεροι είναι ένα μυστικό μονοπάτι στο πλάι της Ακροναυπλίας το
όποιο καταλήγει σε μια σπηλιά. Και το περίεργο είναι, ότι μέσα υπάρχει
ένα ασανσέρ, που ανεβαίνει στην κορυφή της Ακροναυπλίας. Απίστευτη
θέα, παρέα με έναν καφέ. Ρωτήστε αν λειτούργει το ασανσέρ, αλλιώς
συνεχίστε την υπέροχη, ρομαντική βόλτα μέχρι την παραλία της
Αρβανιτιάς. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680
χλµ)
Πρωινό και τελευταία µέρα της εκδροµής µας. Αφήνουμε το
καταπληκτικό Ναύπλιο, παίρνοντας μαζί μας τις υπέροχες εικόνες του
και τις εμπειρίες που μας χάρισε η εκδρομή μας. Περνώντας από τον
Άγιο Κωνσταντίνο φτάνουμε στα Κομμένα Βούρλα, όπου θα έχουμε
αρκετό χρόνο για βόλτα και γεύμα εξ΄ ιδίων. Κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις, επιστρέφουμε στην πόλη μας το βράδυ.
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ΟΡΕΙΝΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Τιμή συμμετοχής :

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12,
27/12, 30/12,
3/1, 6/1
Hotel
PLAZA 2*sup

159€ Με πρωινό
********

Hotel
FLISVOS /
LEPANTO 3*

189€ Με πρωινό
********

Hotel
NAFS 3*sup

199€ Με πρωινό
+30€ Εορταστικό
Ρεβεγιόν
Περιλαμβάνει:

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

4 ημέρες

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΤΕΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (455
χλµ)
Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο µας. Δια µέσου, Λαµίας, φτάνουµε
στην όμορφη παραλία της Ιτέας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα .
Συνεχίζουμε για το ιστορικό Γαλαξίδι με τα πολλά αρχοντικά, όπου θα
έχουμε χρόνο για γεύμα εξ ιδίων. Καταλήγουμε στην γραφική πόλη της
Ναυπάκτου µε το βενετσιάνικο λιµανάκι και το καλοδιατηρημένο κάστρο
της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία
µε την πόλη. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ (ΜΟΝΗ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ – ΕΛΑΤΟΥ
ΑΝΩ ΧΩΡΑ) (192 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία. Στο ανατολικό τµήµα
της Αιτωλοακαρνανίας, βορείως της Ναύπακτου και ανάµεσα στη λίµνη
Τριχωνίδα βρίσκονται τα υπέροχα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας
διάσπαρτα σε κατάφυτους ορεινούς όγκους. Επίσκεψη στην Μονή
Βαρνάκοβα µε την θαματουργή εικόνα της Παναγίας. Συνεχίζουμε και
αφού περάσουµε από Τερψιθέα φθάνουµε στην Ελατού – χωριό κτισµένο
µέσα σε ελατόδασος. Ανηφορίζοντας θα συναντήσουμε την Ανω Χώρα
όπου θα έχουµε χρόνο για βόλτα και γεύµα εξ’ ιδίων. Τοπία εκπληκτικής
ομορφιάς. Ατίθασο φυσικό περιβάλλον, τα πανύψηλα βουνά ελάτης,
µαύρης πεύκης και καστανιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση
χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ – ΘΕΡΜΟ (200 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίκορφο (Ι. Μ. Αγίου Αυγουστίνου και
Σεραφείµ του Σαρώφ). Μετά το προσκύνηµα συνεχίζουµε για ορεινή
Τριχωνίδα περνώντας από το χάνι Μπανιά φθάνουµε στο Θέρµο όπου θα
επισκεφτούμε το μοναστήρι του Κοσμά του Αιτωλού, που είναι ο τόπος
προσκυνήματος των άγιων λειψάνων του. Επίσης θα δούμε το μοναστήρι
της Άγιας Παρασκευής Μάνδρας, όπου βρίσκεται και η κρύπτη με τα
κέρινα ομοιώματα του Κρυφού Σχολειού. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων στο
Θέρμο. Πανέμορφο οροπέδιο. Περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς,
τοξωτά γεφύρια, νερόµυλοι, σπάνια δείγματα μακρόχρονης ιστορίας. Το
απόγευµα κατηφορίζουμε για καφέ στην λίµνη Τριχωνίδα, τη μεγαλύτερη
της χώρας µας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 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.

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

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ

4 ημέρες

4 ημέρες
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12, 27/12,
30/12, 3/1, 6/1
Hotel
ELENA 2*, Ναύπλιο

189€ Με πρωινό
Hotel
REX / VIKTORIA 3*,
Ναύπλιο

209€ Με πρωινό
+30€ Εορταστικό Ρεβεγιόν
Περιλαμβάνει:

Τις μεταφορές µε πούλμαν
του γραφείου µας.
Περιηγήσεις που αναφέρονται
στο πρόγραμμα. Συνοδό του
γραφείου µας
Τρείς 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 – ΝΑΥΠΛΙΟ(περιήγηση πόλης) (680 χλµ)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο µας. Θα πιούµε τον
πρωινό µας καφέ στην περιοχή της Λάρισας και θα συνεχίσουµε το δρόµο
µας µε γεύµα εξ` ιδίων για να φτάσουµε στο γραφικό Ναύπλιο όπου και το
ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση. Το απόγευμα 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 χέρσονησίδας. Θα περιηγηθούμε
στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια αγορά και τη μεγάλη πλατεία
Συντάγματος. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΛΕΒΙΔΙ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ –
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΤΡΙΠΟΛΗ (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. 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. Κατευθυνόμαστε προς το Λιμποβίσι, υψόμετρο 1.200. Εδώ
σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Αναστυλώθηκε, αποκαταστάθηκε με
δαπάνες του Αρκάδα, Π. Αγγελόπουλου. Περνώντας από το Χρυσοβίτσι
φτάνουμε στη Τρίπολη όπου θα δούμε και θα κάνουμε βόλτα την στολισμένη
κεντρική πλατειά της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στο Ναύπλιο.
Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ
(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. Ο
επονομαζόμενος και «Παρθενώνας της Πελοποννήσου» ναός, χτίστηκε προς
τιµήν του θεού Απόλλωνα. Επιστρέφοντας δεν θα παραλείψουμε να
επισκεφτούμε την πανέμορφη Καρύταινα για περίπατο στα πλακόστρωτα
δρομάκια της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680 χλµ)
Πρωινό και τελευταία µέρα της εκδροµής µας. 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.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, επιστρέφουμε στην πόλη μας το
βράδυ.
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ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ –
ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ

6 ημέρες

Ανακαλύψτε µυστικά της ορεινής Πελοποννήσου.

Τιμή συμμετοχής :
Αναχωρήσεις στις

23/12, 24/12,
30/12, 4/1
Hotel EPHIRA 3*,
Κόρινθος
&
ANAKTORIKON
3*/ARCADIA 3*
Τρίπολη

249€με πρωινό
+30€ Εορταστικό
Ρεβεγιόν

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

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (600 χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00. Με διάφορες στάσεις (Λάρισα-Λαµία)
θα φθάσουµε στο κοσµοπολίτικο Λουτράκι όπου θα έχουμε χρόνο για μια γνωριμία
με την πόλη. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας στην Ολυµπία οδό θα καταλήξουμε
στη Κορινθο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Διαν/ση.
2η µέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (132 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της
Πελοποννήσου. Τα Τρίκαλα Κορινθίας, είναι το µεγαλύτερο χωριό στην ανατολική
πλευρά της Ζήρειας σε υψοµ. 1100 µ. Ένας καταπληκτικός συνδυασµός ορεινού
τοπίου, µε τις κατάφυτες πλαγιές της Ζήρειας και τους παραδοσιακούς οικισµούς
των Τρικάλων. Κάτω Τρίκαλα µε την υπέροχη πετρόχτιστη πλατεία µε τα 2 υπέραιωνόβια πλατάνια, ένα εξαιρετικά µοναδικό σκηνικό στα 900 µ. υψοµ. Μεσαία
Τρίκαλα µαγευτικό – παραδοσιακό τοπίο µε τη Μονή της Παναγίας χτισµένη το
1700. Άνω Τρίκαλα µε πολλά πετρόχτιστα αρχοντικά και εκκλησίες του 16ου –
18ου αι. ,το αρχοντικό των Νοταράδων και το σπίτι γέννησης του Αγίου Γερασίµου.
Θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής, και θα
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διαν/ση
3η µέρα: ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ - ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ – ΦΕΝΕΟ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ. (200 χλµ.)
Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό µας περιµένει σήµερα. Η γνωριµία µας µε την
ορεινή Κορινθία θα σας εντυπωσιάσει. Ανεβαίνοντας το βουνό Ζήρεια ( δυτικα ) και
διασχίζοντας γραφικά χωριουδάκια προορισµός της µέρας η λίµνη Δόξα, που
δηµιουργήθηκε µόλις τη δεκαετία του ’90 προκειµένου να καλύψει αρδευτικές
ανάγκες της περιοχής. Τα µαύρα πεύκα γύρω της «γράφουν» υπέροχα! Άνθρωπος
και φύση έχουν πετύχει µια αρµονική συνεργασία και συνύπαρξη. Ο δρόµος πάνω
από το Μεσσινό επιφυλάσσει µια τελευταία ωραία άποψη του κάµπου όσο
πλησιάζουµε στη Στυµφαλία. Φτάνοντας, το τοπίο αλλάζει ριζικά: Το εξαιρετικό
Μουσείο της Στυµφαλίας, όπου όλα τα θαυµαστά φαινόµενα της ορεινής Κορινθίας
αποκτούν µια εξήγηση. Η ανθρώπινη παρουσία σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό
περιβάλλον. Θα γευµατίσουµε εξ’ ιδίων όπου βολέψει το πρόγραµµα και θα
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΔΥΛΑΣ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ –
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ. (240 χλµ.)
Πρωινό. Σήµερα το οδοιπορικό µας θα αλλάξει νοµό. Νοµός Αρκαδίας. Φθάνουµε
στο Λεβίδι, κωµόπολη της Αρκαδίας, χτισµένη στις ανατολικές πλαγιές του
Μαίναλου σε υψοµ. 850µ. και από εκεί στη Παναγιά Κανδήλα. Σφηνωμένη µέσα
στη σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου, εντυπωσιακή, χτίστηκε όχι εκεί που σκόπευαν
οι άνθρωποι, αλλά εκεί που υπέδειξε το Άγιον φώς. Συνεχίζοντας την υπέροχη
διαδροµή µας φθάνουµε στο λαµπερό διαµάντι του βουνού τη Βυτίνα. Στο πιο
ζωντανό χωριό της Αρκαδίας, η παράδοση µπλέκεται µε την πολυτέλεια
προσφέροντας µας απολαυστική χαλάρωση. Επόµενος σταθµός µας η
Δηµητσάνα, µε πλούσιες ιστορικές µνήµες, µε πανύψηλα πετρόχτιστα σπίτια,
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, καλντερίµια και στενά πλακόστρωτα δροµάκια. Η
ιστορία, οι µύθοι, τα γεφύρια και οι νεροτριβές, τα βυζαντινά και εκκλησιαστικά
κειµήλια, τα πέτρινα κτίρια, η άρτια τουριστική υποδοµή καθώς και η αρχιτεκτονική
ιδιαιτερότητα καθιστούν τη Δηµητσάνα µια αρχοντική κωµόπολη. Χρόνος για να
περπατήσουμε και να γνωρίσουμε το χώρο, 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 Στεµνίτσα αποτελεί κλασική στάση για βόλτα στα
σοκάκια µε τα υπέροχα σπίτια και για γλυκό στην πλατεία. Η σχολή
αργυροχρυσοχοΐας, που στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο στο κέντρο
του χωριού, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη – οι Στεµνιτσιώτες ήταν διάσηµοι για
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τις επιδόσεις τους στη µεταλλουργία και οι καµπάνες ορισµένων από τις πιο

φηµισµένες εκκλησίες των παραδουνάβιων χωριών λέγεται ότι φτιάχτηκαν από τα
χέρια τους. Εδώ στο γραφικότατο χωριό θα γευματίσουμε εξ ιδίων και θα
δοκιμάσουμε και την παραδοσιακή γουρουνόπουλα της περιοχής. Και οι οµορφιές
της εκδροµής µας δεν τέλειωσαν. Κατευθυνόµαστε προς Καρίταινα. Η Καρύταινα
είναι µια επιβλητική πέτρινη πολιτεία και έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισµός.
Τα διώροφα πετρόκτιστα σπίτια το κάστρο και οι Βυζαντινές εκκλησιές δίνουν στο
χωριό αυτό ένα µεσαιωνικό χαρακτήρα, για τον οποίο και ξεχωρίζει. Ύστερα από
έναν όµορφο περίπατο στα πλακόστρωτα δροµάκια παίρνουµε το δρόµο για το
ξενοδοχείο µας, στην Τρίπολη. Τακτοποίηση στα δωµάτια. Διαν/ση.
5η µέρα: ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ. (150 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. είναι
χτισµένη αµφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο
και εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της, τα µεγαλοπρεπή αρχοντικά της, τα
λιθόστρωτα δροµάκια και το Λαογραφικό Μουσείο της. 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
που έσωσε τους κατοίκους της Αρχαίας Φιγαλείας από την επιδηµία πανούκλας
που µάστιζε την περιοχή, την εποχή του Πελοποννησιακού πολέµου. Θα
γευµατίσουµε εξ’ ιδίων οπου βολεψει, και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας
για ξεκούραση. Το βράδυ θα διασκεδάσουµε προαιρετικά. Διαν/ση.
6η µέρα: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ – ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(690χλµ.)
Πρωινό, και φεύγοντας από την πόλη, κατευθυνόµαστε προς το Χρυσοβίτσι.
Χτισµένο στα 1100 µ. σε µια ελατοσκέπαστη πλαγιά, αποτελεί έναν από τους πιο
ορεινούς οικισµούς της Πελοποννήσου. Εδώ είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο
Κολοκοτρώνης. Επόµενος σταθµός µας το Λιµποβίσι, υψόµετρο 1.200. Εδώ
σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ερειπωμένο,
αναστυλώθηκε, αποκαταστάθηκε µε δαπάνες του αρκάδα, Παναγιώτη
Αγγελόπουλου. Πιο δίπλα, στις βαθιές δασωµένες χαράδρες, στέκει το
Αρκουδόρεµα µε την τόσο σηµαντική συµβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα µε
τα χρόνια ρήµαξε! Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας από το 1719 µε ωραίες
τοιχογραφίες. Λιµποβίσι και Αρκουδόρεµα, έµειναν γνωστά ως «Κολοκοτρωναίϊκα.
Και η επιστροφή µας αρχίζει. Με διάφορες στάσεις καθοδόν και εξ’ ιδίων για γεύµα
και καφέ φθάνουµε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.
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Τιμή
συμμετοχής :
Αναχωρήσεις στις
23/12, 24/12,
30/12, 4/1
Hotels
ASTIR 4*, Πάτρα
GALAXY 3*, Καλαμάτα
LAKONIA 3*, Σπάρτη
ELENA 3*, Ναύπλιο

239€ με πρωινό
+30€ Εορταστικό
Ρεβεγιόν

Περιλαμβάνει:

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

ΜΥΘΙΚΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

6 ημέρες

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΠΑΤΡΑ (650 χλµ.)
Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00. Μέσω Εγνατίας οδού και κάνοντας
στάσεις για καφέ και ξεκούραση, φτάνουµε στην καλωδιωτή γέφυρα του Ρίου.
Κατευθυνόµαστε προς το Διακοφτό απ’ όπου προαιρετικά θα πάρουµε τον γραφικό
οδοντωτό (ο µουτζούρης πρωτοέκανε τη διαδροµή το 1896 και από το 1996
ξαναξεκίνησε) , που διασχίζει το φαράγγι του Βουραικού ποταµού και φτάνει µέχρι τα
Καλάβρυτα. Άφιξη στην ιστορική κωµόπολη, περιήγηση και χρόνος ελεύθερος.
Συνεχίζουµε για το Μοναστήρι του Μ. Σπηλαίου, κοληµµένο πάνω σε βράχο.
Επόµενος σταθµός µας η Πάτρα, όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα
δωµάτια και χρόνος ελεύθερος µέσα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΠΑΤΡΑ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ – ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ - ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ - ΚΟΡΩΝΗ
- ΚΑΛΑΜΑΤΑ (300χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για να διανύσουµε τη δυτική Πελοπόννησο µε κατεύθυνση
προς το νότο. Η πρώτη µας στάση η Κυπαρισσία, κτισµένη αµφιθεατρικά στους
πρόποδες του Όρους Ψυχρού. Επόµενος σταθµός µας η Πύλος, η όµορφη ιστορική
πολιτεία µε το έντονο νησιώτικο χρώµα, κτισµένη στον όρµο του Ναυαρίνου, απέναντι
από το νησάκι Σφακτηρία. Χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε την πόλη, και
συνεχίζουµε τη διαδροµή µας προς το µεγάλο και εντυπωσιακό κάστρο της Μεθώνης,
ένα από τα πιο καλοδιατηρηµένα της Πελοποννήσου. Οι οµορφιές της Πυλίας
συνεχίζονται και φτάνουµε στη λιλιπούτια και πολύ γραφική Φοινικούντα, η οποία
βρίσκεται απέναντι από τις Μεσσηνιακές Οινούσες (σύµπλεγµα νήσων), και η οποία
φιλοξένει την Παναγιά την Τριχερούσα. Συνεχίζουµε και φτάνουµε στην Κορώνη, µια
από τις οµορφότερες πολιτείες της παραλιακής Μεσσηνίας, µε το καλοδιατηρηµένο
κάστρο. Άφιξη στην Καλαµάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα δούµε την
παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική εκκλησία των Αποστόλων.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος ελεύθερος για µια βόλτα. Διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ – ΣΠΑΡΤΗ (160χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, η Μάνη επεκτείνεται Νότια των Νοµών
Μεσσηνίας και Λακωνίας. Πρώτη µας στάση η γραφική Καρδαµύλη. Σκηνικό
εντυπωσιακά θεατρικό. Αποτελεί έναν κρυµµένο θησαυρό της Έξω Μάνης.
Συνεχίζοντας την καταπληκτική διαδροµή µας και περνώντας από Οίτυλο, Αρεόπολη,
φτάνουµε στο χωριό, γεµάτο πύργους, Διρός. Επίσκεψη στα περίφηµα σπήλαια του.
Έπειτα κατευθυνόµαστε προς το Γύθειο, τουριστικό, µε άρωµα παραδοσιακό, ένα
λιµάνι µε µανιάτικο χρώµα. Χρόνος για γεύµα εξ’ ιδίων και βόλτα στη νησιωτική µικρή
πολιτεία. Τελευταίος µας σταθµός η Σπάρτη, όπου και το ξενοδοχείο µας.
Τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος στην ιστορική πόλη. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ –ΣΠΑΡΤΗ(190χλµ)
Πρωινό και ξεκινάµε για περιπλάνηση στην ερειπωµένη βυζαντινή καστροπολιτεία
του Μυστρά, που µεταφέρει τον επισκέπτη σ’ ένα ταξίδι στο χρόνο, καθηλώνει το
βλέµµα και ξυπναει τις αισθήσεις. Συνεχίζουµε για τη ζωντανή καστροπολιτεια της
Μονεµβασιάς, µε τη δική της µοναδική ατµόσφαιρα. Χρόνος ελεύθερος για γνωριµία
µε το χώρο και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουµε στη Σπαρτή. Διανυκτέρευση.
5η µέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ(140χλµ)
Πρωινό, και ξεκινάµε για τον αρχαιολογικό χώρο που µας κάνει υπερήφανους σαν
Έλληνες. Τις Πολύχρυσες Μυκήνες, το βασίλειο του µυθικού Αγαµέµνων. Επίσκεψη
στο χώρο και στο µουσείο και συνεχίζουµε για το παραµυθένιο Ναύπλιο. Περιήγηση
στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νοµού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του
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 µας. Χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση.
6η 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 µέσω Λάρισας, Τεµπών µε στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη
το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
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