
  ΚΕΡΚΥΡΑ          4 ημέρες  

 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – 
ΚΕΡΚΥΡΑ (320χλμ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα και 
απόπλους για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Χρόνος για 

πρώτη γνωριμία με την ‘’πρωτεύουσα του Πάσχα’’. Θα 
συναντήσουμε τις πρώτες ακολουθίες των Επιταφίων της πόλης. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα 

παρακολουθήσουμε στην πλατεία Σπιανάδα, τον Επιτάφιο της 
Μητρόπολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο  ΚΕΡΚΥΡΑ (Πρώτη ΑΝΑΣΤΑΣΗ) – 
ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ – Ξενάγηση ΠΟΛΗΣ     
Πρωινό και παρακολούθηση της «Πρώτης Ανάστασης» στην 
Πλατεία Σπιανάδα, Λιτανεία του Αγ. Σπυρίδωνα και ρίψη των 

Μπότηδων. Ξενάγηση στο Αχίλλειο, το ανάκτορο της 
αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ, αφιερωμένο στον αγαπημένο 
της ήρωα Αχιλλέα. Θα συνεχίσουμε την ξενάγησή μας με την 

πόλη της Κέρκυρας, όπου μεταξύ άλλων θα περπατήσουμε στα 
γραφικά καντούνια της πόλης και θα προσκυνήσουμε στον Ιερό 
ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ 

και φαγητό εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παρακολούθηση της Ανάστασης, στην πλατεία Σπιανάδα. Στη 
συνέχεια, µας περιμένει στο ξενοδοχείο μας, το Αναστάσιμο 

δείπνο µε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ   
Πρωινό και αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, όπου θα 
δούμε το μοναστήρι της Παναγίας (13ου αιώνα), χτισμένο σ΄ έναν 

απότομο βράχο. Στη συνέχεια μετά από μια μαγευτική διαδρομή, 
μέσα από την βόρεια Κέρκυρα θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
μας, όπου μας περιμένει το μεσημεριανό Πασχαλινό γεύμα. 

Ξεκούραση και το απόγευμα θα επισκεφτούμε το Κανόνι, μια 
ειδυλλιακή τοποθεσία κοντά στη πόλη, με θέα προς το 
Ποντικονήσι. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο κέντρο 

της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΕΝΝΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλμ.)  
Πρωινό και θα έχουμε την ευκαιρία για μία τελευταία βόλτα στην 
πόλη της Κέρκυρας, για να πραγματοποιήσουμε τις τελευταίες 

μας αναμνηστικές αγορές. Θα αποχαιρετήσουμε το νησί των 
Φαιάκων από το λιμάνι της Κέρκυρας. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα 
και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τα πανέμορφα Γιάννενα. 

Ελεύθερος χρόνος στη γραφική πόλη για να απολαύσουμε τη 
βόλτα ή τον καφέ μας με φόντο τη λίμνη Παμβώτιδα. Μετά τις 
απαραίτητες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel HELLINIS 3* 
 

Τιμή Early booking 

239€ 
Τιμή συμμετοχής 

259€ 
Με πρωινό 

+ 50€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 99€ 
 

Hotel DASSIA 
HOLIDAY CLUB 3* 

Τιμή Early booking 

249€ 
Τιμή συμμετοχής 

269€ 
Με ημιδιατροφή (εορταστικά) 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 99€ 
 

Hotel GOLDEN 
ALEXANDROS 4* 

 

Τιμή Early booking 

289€ 
Τιμή συμμετοχής 

309€ 
Με ημιδιατροφή (εορταστικά) 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 120€ 
 
Περιλαμβάνει: Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου µας. 
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 

 



ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ       4 ημέρες 

 
Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη – Μεσσηνιακή Μάνη – 
Σπήλαια Δίρού – Αγία Θεοδώρα  

 

1η ημέρα:  Μεγάλη Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΛΟΥΤΡΑΚΙ – 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (740χλμ) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Φτάνουμε 

στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 

περπατήσουμε στην παραλία και να γευματίσουμε εξ ιδίων. Στη συνέχεια 

και αφού περάσουμε τον Ισθμό της Κορίνθου, άφιξη στην Καλαμάτα και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία 

με την πόλη. Αργότερα θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του 

Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα:  Μεγάλο Σάββατο ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – ΚΟΡΩΝΗ (95χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία. Στην πριγκίπισσα του Νότου και 

ξακουστή οικοδέσποινα της Πελοποννήσου, την Πύλο,  τίποτε δεν 

προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της πόλης, που είναι ταυτισμένο με τη 

Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την 

Καστροπολιτεία της Μεθώνης με το εντυπωσιακό κάστρο της. Περνώντας 

από τη Φοινικούντα θα καταλήξουμε στην Κορώνη, αρχοντική με 

καλοδιατηρημένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, αναδύει μια ατμόσφαιρα 

που θυμίζει χωριό Κάτω Ιταλίας. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για 

ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία, 

ενώ στη συνέχεια θα απολαύσουμε το Αναστάσιμο δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ  - 

ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ  – ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

(180χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδρομή σήμερα, αφού θα 

διασχίσουμε τη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας από το γραφικό λιμανάκι 

Λιμένι καταλήγουμε στην Αρεόπολη ή οποία αποτελεί παραδοσιακό 

διατηρητέο οικισμό. Επόμενος σταθμός μας το σπήλαιο του Διρού. 

Επιστρέφοντας προς Καλαμάτα θα επισκεφτούμε τη γραφικότατη 

Καρδαμύλη με τα πετρόχτιστα σοκάκια και σπίτια που μοιάζουν με 

μικρογραφίες πύργων. Εκεί θα απολαύσουμε το Πασχαλινό μας γεύμα. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα έχουμε την 

ευκαιρία να περιπλανηθούμε σε μία από τις ομορφότερες παραλιακές 

πόλεις της Ελλάδας, την Καλαμάτα. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (760χλμ) 

Πρωινό και ξεκινάμε την ημέρα μας με επίσκεψη στην Αγία Θεοδώρα. Η 

διαδρομή αποζημιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς, τόσο 

πιο έντονα ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα 

θεμέλια της εκκλησιάς. Τα πελώρια δένδρα που μεγαλώνουν στη στέγη 

της εκκλησίας δημιουργούν δέος. Μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες 

στάσεις για ξεκούραση και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

FLISVOS 2* 
 

Τιμή Early booking 

255€ 
Τιμή συμμετοχής 

275€ 
+ 20€ θέα θάλασσα  

Με πρωινό 
+ 55€ τα 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +85€ 
 

 

Hotel 

OSTRIA 3* 
 

Τιμή Early booking 

259€ 
Τιμή συμμετοχής 

279€ 
+ 25€ θέα θάλασσα  

Με πρωινό 
+ 55€ τα 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 90€ 
 
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.  ΦΠΑ. 
 
 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους 
μουσείων, αρχαιολογικών χώρων 
και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διαμονής 

 
 



ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ    4 ημέρες  

 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΡΑΜΑ – ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΒΡΕΛΛΗ – Περιήγηση στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ (270 χλμ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Πρώτη στάση 
στο Πέραμα, όπου θα επισκεφτούμε το φημισμένο του σπήλαιο και 
συνεχίζουμε για το Μπιζάνι, όπου βρίσκεται το μοναδικό μουσείο του Βρέλλη, 
με τα κέρινα ομοιώματα. Άφιξη στα Γιάννενα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Στη συνέχεια, περιήγηση της πόλης, όπου θα επισκεφτούμε, προαιρετικά, με 
καραβάκι, το νησάκι της  Κυρά-Φροσύνης, στη λίμνη Παμβώτιδα. Πρόκειται 
για έναν παραδοσιακό οικισμό έκτασης 350 στρεμμάτων, χτισμένο με πέτρα, 
με γραφικά δρομάκια, μαγαζάκια με δείγματα λαϊκής τέχνης και καφενεία με 
παραδοσιακά Γιαννιώτικα γλυκά. Θα επισκεφτούμε τη Μονή Αγίου 
Παντελεήμονος, στα κελιά του οποίου σώζονται οι τρύπες από τις σφαίρες 
που ρίχτηκαν εναντίον του Αλή Πασά, όταν αυτός προσπάθησε να διασωθεί 
από την πολιορκία του Χουρσίτ Πασά. Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια 
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ –ΦΑΡΑΓΓΙ ΒΙΚΟΥ– ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ – 
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ–ΓΙΑΝΝΕΝΑ (130 χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για τα γνωστά Ζαγοροχώρια. Πρώτη μας στάση στο 
Μονοδένδρι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής, που 
είναι χτισμένο στη χαράδρα του Βίκου. Συνεχίζουμε για το 
Τσεπέλοβο.Χτισμένο σε υψόμετρο που ξεπερνά τα 1.000 μέτρα και το 
μεγαλύτερο από τα 44 χωριά του Ζαγορίου, βρίσκεται στο κέντρο του εθνικού 
πάρκου της βόρειας Πίνδου.Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική των πετρόχτιστων 
αρχοντικών του σε συνδυασμό με την άγρια ομορφιά του βουνίσιου τοπίου του 
το κάνουν ένα κόσμημα για τα Ζαγοροχώρια. Επιστροφή στα Γιάννενα. 
Ξεκούραση και το βράδυ παρακολούθηση της Λειτουργίας της Ανάστασης και 
αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ (100 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο, όπου θα κάνουμε στάση για 
καφέ και βόλτα. Χτισμένο αμφιθεατρικά στις κατάφυτες πλαγιές της Πίνδου, σε 
υψόμετρο 1.200 μέτρων,το εντυπωσιακό αυτό χωριό είναι από μόνο του 
σπουδαίος-και όχι μόνο- προορισμός. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Επιστροφή στα Γιάννενα, Πασχαλινό γεύμα και στη συνέχεια χρόνος 
ελεύθερος στη πόλη. 
 
4η ημέρα: ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ 
ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (385χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα επισκεφτούμε το πολεμικό 
Μουσείο. Συνεχίζουμε για την Κόνιτσα με το φημισμένο γεφύρι της. Χρόνος για 
να γνωρίσουμε την ιστορική πόλη. Αναχώρηση για τη Μονή 
Μολυβδοσκέπαστης και το ομώνυμο χωριό στα σύνορα με την Αλβανία. Το 
όνομα της μονής προέρχεται από της μολύβδινες πλάκες που αντί για 
κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες σκέπαζαν παλιά το καθολικό της. Με τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν φτάνουμε στην πόλη μας.  

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

 
Hotel 

PALLADION 3* 
 

Τιμή Early booking 

215€ 
Τιμή συμμετοχής 

235€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+70€ 

 

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

 
 



ΖΑΚΥΝΘΟΣ          4 ημέρες  

 
 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ - 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (550 χλµ.) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Μέσω 
της Ιόνιας οδού και μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην 
Κυλλήνη και απόπλους για τη Ζάκυνθο. Άφιξη και μετά την 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία 
του Επιτάφιου Θρήνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρακολουθήσουν τη 
δεύτερη περιφορά του Επιταφίου, η οποία σύμφωνα µε το παλαιό 
έθιμο, δεν γίνεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, αλλά τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου από τις 4:15 περίπου 
το πρωί έως τις 05:30. 
 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ – ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ– 
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (90χλμ.) 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα περιηγηθούμε στο κεντρικό και 
βόρειο τμήμα του νησιού. Στο χωριό Μαχαιράδο θα δούμε το ναό της 
Αγ. Μαύρας, οι καµπάνες του οποίου ακούγονται σε όλο το νησί. 
Στην Αναφωνήτρια θα δούμε το µοναστήρι, όπου μόνασε ο Αγ. 
Διονύσιος. Έπειτα θα θαυμάσουμε από ψηλά το ναυάγιο, σήμα 
κατατεθέν του νησιού και θα φθάσουμε στον Αγ. Νικόλαο, απ’ όπου 
προαιρετικά μπορούμε να κάνουμε βαρκάδα στις πανέμορφες 
Γαλάζιες Σπηλιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης στην 
πλατεία του Αγ. Μάρκου και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας, 
για να δειπνήσουμε µε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ – ΜΠΟΧΑΛΗ – 
ΠΟΛΗ 
Μετά το πρωινό μας θα ακολουθήσει μετάβαση στη Μπόχαλη, το 
μπαλκόνι της Ζακύνθου και στο λόφο Στράνη µε την πανοραμική 
θέα. Στο σημείο αυτό ο Διονύσιος Σολωμός, εμπνεύστηκε και έγραψε 
τον Εθνικό µας Ύμνο. Στη συνέχεια, επίσκεψη στον ιστορικό ναό του 
Αγίου Νικολάου, στο μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθινών, 
στο μαυσωλείο του Σολωμού και του Κάλβου, στο Μεταβυζαντινό 
Αγιογραφικό και Εκκλησιαστικό μουσείο. Ελεύθερος χρόνος για να 
γνωρίσετε την πόλη μέχρι την ώρα του εορταστικού Πασχαλινού 
γεύματος που θα μας περιμένει στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το 
απόγευμα θα επισκεφτούμε την ξακουστή παραλία του Λαγανά. 
Διανυκτέρευση.  
 
4η ημέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (560χλµ.) 
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για να επιβιβαστούμε στο 
πλοίο για Κυλλήνη. Αποβίβαση και αφού διασχίσουμε την κρεμαστή 
γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, θα φτάσουμε στην Αμφιλοχία, τη νύφη του 
Αμβρακικού. όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Στη συνέχεια στην 
πόλη των Ιωαννίνων θα έχουμε χρόνο για καφέ και βόλτα. Μετά τις 
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη μας. 
  

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

DIANA 4* 
Πόλη  

 

Τιμή Early booking 

309€ 
Τιμή συμμετοχής 

329€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +110€ 
 

Hotel 

DIANA PALACE 4* 
Αργάσι 

 

Τιμή Early booking 

329€ 
Τιμή συμμετοχής 

349€ 
Με ημιδιατροφή  
( εορταστικά ) 

 
Επιβάρυνση μονόκλινου +145€ 
 

Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια . 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας. Διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο. Διατροφή. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής 

 
 



  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ      4 ημέρες  

 
 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ 
– ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ (450χλμ.) 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, φτάνουμε στην Λευκάδα και από τη 
Βασιλική επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Κεφαλονιά. Αποβίβαση στο 
βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, στο γραφικό Φισκάρδο, όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και βόλτα. Στη συνέχεια θα 
γνωρίσουμε τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα θαυμάσουμε τη 
χερσόνησο της Άσσου με τα παραδοσιακά σπιτάκια, μια εικόνα που 
σαγηνεύει, ενώ λίγο πιο κάτω θα συναντήσουμε την ξακουστή παραλία 
του Μύρτου. Άφιξη στο ξενοδοχείο για τακτοποίηση και ξεκούραση. 
Πρώτη γνωριμία με την πόλη του Αργοστολίου και θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (140χλμ.) 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας με πρώτη στάση στο 
Κάστρο του Αγίου Γεωργίου, του 12ου αιώνα, που υπήρξε η 
πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς μέχρι το 1757. Στη συνέχεια μετά από μια 
πανέμορφη διαδρομή μέσα από τον Αίνο, φτάνουμε στο μοναστήρι του 
Αγίου Γερασίμου, προστάτη του νησιού. Το λείψανό του φυλάσσεται 
στο μοναστήρι σε ασημένια λάρνακα. Επόμενος σταθμός μας το 
σπήλαιο Δρογγαράτης. Η αίθουσα στολισμένη με σταλακτίτες και 
σταλαγμίτες έχει θαυμάσια ακουστική και είναι διαμορφωμένη με ειδική 
εξέδρα για συναυλίες. Επόμενος σταθμός μας το βαραθρώδες 
λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε προς 
τη γραφική Σάμη, όπου θα έχουμε το χρόνο να γευματίσουμε εξ ιδίων. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Αναστάσιμη λειτουργία και θα ακολουθήσει Αναστάσιμο δείπνο με 
μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΗΞΟΥΡΙ – ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ - 
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 

Πρωινό και στη συνέχεια επιβίβαση στο καραβάκι, που συνδέει το 
Αργοστόλι με το Ληξούρι. Φτάνουμε στο γραφικό Ληξούρι, την δεύτερη 
μεγαλύτερη πόλη του νησιού, όπου θα έχουμε χρόνο για να την 
γνωρίσουμε και να απολαύσουμε έναν καφέ στην τεράστια πλατεία 
της. Επιστροφή με το καραβάκι στο Αργοστόλι και αφού επισκεφθούμε 
τις Καταβόθρες (σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο), θα πάρουμε το 
Πασχαλινό μας γεύμα. Ξεκούραση και το βράδυ ελεύθερος χρόνος για 
μια βόλτα στην πανέμορφη πλατεία του Αργοστολίου. Διανυκτέρευση. 
  
4η ημέρα: ΣΑΜΗ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλμ.) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι της Σάμης και θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο με προορισμό τον Αστακό  
Αιτωλοακαρνανίας. Αποβίβαση και αναχώρηση για την Αμφιλοχία, τη 
νύφη του Αμβρακικού. όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη γραφική πόλη των Ιωαννίνων όπου 
θα έχουμε χρόνο για καφέ και βόλτα. Μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες 
στάσεις, άφιξη στην πόλη μας. 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel MIRAMARE 2* 
 

Τιμή Early booking 

229€ 
Τιμή συμμετοχής 

249€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 80€ 
 

Hotel MIRABEL 3* 
Τιμή Early booking 

245€ 
Τιμή συμμετοχής 

265€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 85€ 
 

Hotel KEFALONIA 
GRAND 4* 

 

Τιμή Early booking 

279€ 
Τιμή συμμετοχής 

299€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 135€ 
 

Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια 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 

 



            ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ      4 ημέρες 

 
     Ναύπλιο - Ύδρα – Σπέτσες – Πόρο – Επίδαυρο – Μυκήνες  
 

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
(665χλµ.)                                    
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την 
Επίδαυρο. Μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν και 
διασχίζοντας τον ισθμό της Κορίνθου, άφιξη στην Επίδαυρο. Θα 
επισκεφτούμε το αρχαίο θέατρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Πόρτο Χέλι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
 
2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι 
τα δύο πανέμορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα όπου θα 
περιπλανηθούμε στα πέτρινα καλντερίμια και θα θαυμάσουμε τα τρίπατα 
αρχοντικά των καπεταναίων της επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
τις Σπέτσες. Άφιξη και μπορούμε να επισκεφθούμε το αρχοντικό της 
Μπουμπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το λιμάνι και στη 
συνέχεια θα δούμε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο ξενοδοχείο του 
νησιού, χτισμένο το 1897 και το άγαλμα της Μπουμπουλίνας να ατενίζει το 
πέλαγος. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και στη 
συνέχεια µας περιμένει το Αναστάσιμο δείπνο µε την παραδοσιακή 
μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ -  ΠΟΡΤΟ 
ΧΕΛΙ  (110χλμ.)  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο Πόρτο Χέλι, στη συνέχεια θα έχουμε το 
εορταστικό μεσημεριανό γεύμα στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευμα 
θα επισκεφτούμε τον Πόρο. Άφιξη στο Γαλατά, επιβίβαση στο καραβάκι και 
αναχώρηση. Το λιμάνι του Πόρου αποτελεί το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο 
λιμάνι του Σαρωνικού. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ και τη 
βόλτα μας. Κατά την επιστροφή με τη δύση του ηλίου θα επισκεφτούμε την 
Ερµιόνη, όπου θα παρακολουθήσουμε το εντυπωσιακό έθιμο του καψίματος 
του Ιούδα και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
4η ηµέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (705χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του 
Ελληνικού κράτους. Εδώ, θα θαυμάσουμε το Μπούρτζι, σήμα-κατατεθέν της 
πόλης. Έπειτα θα επισκεφθούμε το κάστρο του Παλαμηδίου με την 
πανοραμική θέα. Θα συνεχίσουμε την περιήγηση στη γραφική πόλη του 
Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) με τη σαγηνευτική γοητεία των 
πλακόστρωτων στενών. Θα ολοκληρώσουμε  την περιήγησή μας με το ναό 
του Αγίου Γεωργίου, και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο 
Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στη μεγάλη 
πλατεία Συντάγματος. Έπειτα συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τις Μυκήνες. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Ξεκινάμε για την επιστροφή 
και μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
 

 
Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

 

Hotel 

NAUTICA BAY  
3* sup 

 
 

Τιμή Early booking 

279€ 
 

Τιμή συμμετοχής 

299€ 
Με ημιδιατροφή  

( εορταστικά )  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

+ 135€ 
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

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

Δεν περιλαμβάνει: 
Τα εισιτήρια των καραβιών για 
Ύδρα – Σπέτσες και Πόρο. 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρος 
διαμονής 

 
 



           ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ 4 ημέρες 

 
 
Αράχωβα – Ερέτρια – Λειβαδιά – Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος   
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ – 

ΛΕΥΚΑΝΤΙ (455χλμ.)  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη στο 

Λευκαντί  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση και στη 

συνέχεια θα μεταβούμε στη Χαλκίδα για την πρώτη µας γνωριμία µε την 

όμορφη πόλη όπου θα παρατηρήσουμε το μοναδικό φαινόμενο της 

παλίρροιας, δηλαδή της αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων, ανά έξι 

ώρες. Το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. 

Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΑΡΑΧΩΒΑ - ΚΡΥΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – 

ΛΕΥΚΑΝΤΙ (220 χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για την Αράχωβα, που δικαίως θεωρείται η 

Μύκονος του χειμώνα. Συνεχίζοντας τη μέρα μας φθάνουμε στην Κρύα 

Λειβαδιάς. Ένα παραμυθένιο τοπίο με καταρράκτες, αιωνόβιους 

πλατάνους, τρεχούμενα νερά, και πέτρινα γεφύρια. Χρόνος ελεύθερος. 

Τελευταίος μας σταθμός η Λειβαδιά για να πιούμε τον καφέ μας. 

Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 

και δείπνο με μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΕΡΕΤΡΙΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ - ΛΕΥΚΑΝΤΙ 

(42χλμ.)   

Πρωινό και αναχώρηση για την Ερέτρια, μια κωμόπολη γεμάτη ιστορία. 

Το μεσημέρι ακολουθεί το εορταστικό πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα 

γνωρίσουμε καλύτερα την πρωτεύουσα της Εύβοιας, τη Χαλκίδα. Θα 

επισκεφτούμε το περίφημο ενετικό κάστρο του Καράµπαµπα, στο λόφο 

της Κανήθου, το οποίο διαθέτει υπέροχη θέα στην πόλη, τη βυζαντινή 

εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας της πόλης και θα έχουμε 

χρόνο ελεύθερο για να περπατήσουμε στην πόλη και στην παραλία της. 

Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ - ΑΙΔΗΨΟΣ – 

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (380 χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τµήµα του νησιού. Πρώτη µας 

στάση στη Νέα Αρτάκη, στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωµένης. Ο 

ναός κτίστηκε το 1951 και ονομάστηκε έτσι από το θαύμα της εμφάνισης 

της Παναγίας, ενώ θεωρείται από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της 

Εύβοιας. Έπειτα, θα επισκεφθούµε το µοναστήρι του Αϊ Γιάννη του 

Ρώσου στο Προκόπι, για να προσκυνήσουμε το σκήνωµα του Αγίου. Θα 

συνεχίσουµε για τα λουτρά της Αιδηψού όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 

για βόλτα και φαγητό. Αναχώρηση για τον Αγιόκαµπο, και επιβίβαση στο 

πλοίο για τη Γλύφα. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην 

πόλη μας. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

 
Hotel 

POSEIDON 2*, 
Χαλκίδα 

 

Τιμή Early booking 

179€ 
Τιμή συμμετοχής 

199€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +65€ 
 

Hotel 

PHILOXENIA 4*, 
Χαλκίδα 

 

Τιμή Early booking 

189€ 
Τιμή συμμετοχής 

209€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 75€ 
 

Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές µε 
πούλμαν του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας. Διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο. Πρωινό.Τα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη 
διαδρομή Αγιόκαμπος- Γλύφα. 
Ασφάλεια αστικής. 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής 

 
 



          ΠΡΕΒΕΖΑ          4 ημέρες 

 
Άρτα – Κορωνησία – Λευκάδα – Πάργα – Σύβοτα – Πηγές 
Αχέροντα – Γιάννενα  
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - 

ΠΡΕΒΕΖΑ (400χλµ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω 

Εγνατίας οδού και µε καθοδόν στάσεις άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούμε το 

περίφημο γιοφύρι της, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο 

του πρωτομάστορα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για 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 φαγητό εξ ιδίων. 

Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή της 

Πρέβεζας. Το απόγευμα μετάβαση στην Πρέβεζα για την πρώτη γνωριμία µε 

την πόλη, όπου θα δούμε το Βενετσιάνικο φρούριο του Αγ. Ανδρέα και τον 

πεζόδρομο µε το Βενετσιάνικο ρολόι στη Μητρόπολη της πόλης. Αργότερα 

θα ακολουθήσει η παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην 

κεντρική πλατεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (60χλµ.)  

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την ημερήσια εκδρομή μας στη 

Λευκάδα, την πατρίδα του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη. Από το Νυδρί θα 

έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε μια μοναδική κρουαζιέρα 

(προαιρετικά) στα Πριγκιπονήσια, το Μεγανήσι, την Μαδουρή του 

Βαλαωρίτη, το Σκορπιό, το νησί του Ωνάση και εφόσον το επιτρέψουν οι 

καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα µας θα γίνει μεγαλύτερη και θα φτάσει μέχρι 

και το Φισκάρδο. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία βόλτα στην 

πόλης της Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το 

βράδυ μετάβαση για να παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης 

και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 

Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΡΓΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ (120χλμ.) 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στην Πάργα. Περνώντας 

από τη Νικόπολη, φθάνουμε στη γραφική κωμόπολη µε τις σπάνιες φυσικές 

ομορφιές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το φρούριο της πόλης και η εκκλησία των 

Αγίων Αποστόλων όπου υπάρχουν σπάνια εκκλησιαστικά και ιστορικά 

κειμήλια. Ελεύθερος χρόνος στην όμορφη Πάργα για καφέ και βόλτα. 

Αργότερα επιστροφή στην Πρέβεζα όπου θα απολαύσουμε το Πασχαλινό 

εορταστικό γεύμα. Ξεκούραση και νωρίς το βράδυ μια βόλτα στην ειδυλλιακή 

παραλία της Πρέβεζας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (260χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα, όπου θα απολαύσουμε 

το μοναδικό τοπίο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια θα 

μεταβούμε στα όμορφα Σύβοτα, τα φιόρδ της Ελλάδας. ΄Έπειτα θα 

αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα Γιάννενα, όπου θα έχουμε ελεύθερο 

χρόνο για βόλτα, ώστε να θαυμάσουμε τη μοναδική λίμνη των Ιωαννίνων. 

Αναχώρηση και µετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν άφιξη στη 

Θεσσαλονίκη. 

 
Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 
 

Hotel 

MARGARONA 
3* sup 

 
 

Τιμή Early booking 

249€ 
 

Τιμή συμμετοχής 

269€ 
Με ημιδιατροφή  

(εορταστικά) 
 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

+ 120€ 
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

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

 
 



          ΠΡΕΒΕΖΑ           3 ημέρες 

 
Άρτα – Λευκάδα – Πάργα – Σύβοτα – Πηγές Αχέροντα – 
Γιάννενα  
 

1η ημέρα: Μ. Σάββατο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ 

(570χλµ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω 

Εγνατίας οδού και µε καθοδόν στάσεις άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούμε το 

περίφημο γιοφύρι της, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο 

του πρωτομάστορα. Στη συνέχεια καταλήγουμε στη Λευκάδα, την πατρίδα 

του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη. Θα επισκεφτούμε την Κυρά της 

Λευκάδας, την Παναγιά Φανερωμένη, πολιούχο και προστάτιδα του νησιού. 

Ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Λευκάδας. Άφιξη και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή Λυγιά Πρεβέζης. Το βράδυ 

μετάβαση για να παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης στην 

Πρέβεζα  και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα 

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΡΓΑ – ΣΥΒΟΤΑ (180χλμ) 

Πρωινό και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην κεντρική πλατεία της Πάργας για 

να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου και να διασκεδάσουμε. Το 

μεσημέρι μας περιμένει το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα. Ξεκούραση και 

το απόγευμα θα επισκεφτούμε τα Σύβοτα, τα φιόρδ της Ελλάδας, τα οποία 

αποτελούν ένα από τα κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (430χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη της Πρέβεζας, όπου θα δούμε το 

Βενετσιάνικο φρούριο του Αγίου Ανδρέα και τον πεζόδρομο με το 

Βενετσιάνικο ρολόι στη Μητρόπολη της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα. 

Συνεχίζουμε για τις πηγές του Αχέροντα, όπου θα απολαύσουμε το μοναδικό 

τοπίο και θα έχουμε χρόνο για φαγητό στα ταβερνάκια δίπλα στο ποτάμι. 

Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα Γιάννενα, όπου θα κάνουμε μία 

βόλτα, ώστε να θαυμάσουμε τη μοναδική λίμνη των Ιωαννίνων. Αναχώρηση 

και µε τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

 
Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
 

 

Hotel 

IONIAN P 
Apartments 
Λυγιά Πρεβέζης  

 
 

Τιμή Early booking 

165€ 
 

Τιμή συμμετοχής 

185€ 
Με ημιδιατροφή  

(εορταστικά) 
 

 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

+ 50€ 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας 
Δυο Διανυκτερεύσεις. 
Ημιδιατροφή. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 

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

 
 



            ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ      4 ημέρες 

 
    Άρτα – Πήγες Αχέροντα – Ζάλογγο – Καλαρρύτες – Βουργαρέλι 
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – 

ΖΑΛΟΓΓΟ – ΑΡΤΑ (400χλµ.)  

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Φτάνουμε στη 

Γλυκή. Εκεί θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα, του ποταμού 

που είναι συνυφασμένος από την αρχαιότητα με το πέρασμα των ψυχών 

στον κόσμο του Άδη. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Συνεχίζουμε 

την πορεία μας για το Ζάλογγο, τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου. 

Στο δρόμο μας για την Άρτα, θα σταματήσουμε στο ιστορικό γεφύρι της 

Άρτας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση 

του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΡΟΔΑΥΓΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 

ΚΗΠΙΝΑΣ – ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΑΡΤΑ (170χλµ.)  

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε για τη Ροδαυγή, με την περίφημη 

πλακοσκέπαστη εκκλησία της Αγ. Παρασκευής και το πέτρινο 

κωδωνοστάσιο. Συνεχίζουμε για το χωριό Καταρράκτης. Έπειτα θα 

φτάσουμε στην Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι της 

Ηπείρου. Συνεχίζουμε για τους Καλαρρύτες, τον ορεινό οικισμό που αποτελεί 

το διαμάντι που λάμπει στα Τζουμέρκα. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1200 μέτρων 

και είναι πατρίδα ξακουστών αργυροχρυσοχόων. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 

για φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στην Άρτα. Το βράδυ παρακολούθηση της 

Ανάστασης και Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΕΤΑ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - ΑΡΤΑ (120χλμ) 

Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της 

ορεινής Άρτας. Πρώτη στάση μας στο Πέτα, που έγινε η ιστορική μάχη το 

1822. Είναι κτισμένο αμφιθεατρικά, πάνω σε λόφο κατάφυτο από ελιές και 

εσπεριδοειδή. Ανηφορίζοντας θα συναντήσουμε το Βουργαρέλι, με τις 

πετρόκτιστες βρύσες «Αρχόντω» και «Κρυστάλλω» με τα τέσσερα και επτά 

στόματα αντίστοιχα, εξαιρετικό στολίδι-στοιχείο της ταυτότητας του χωριού. 

Θα επισκεφτούμε και την κόκκινη εκκλησία γνωστή και ως Παναγία Βελλάς 

και τη Μονή Αγ. Γεωργίου του 1974. Επιστροφή στην Άρτα για το Πασχαλινό 

γεύμα μας. Ξεκούραση και το απόγευμα θα γνωρίσουμε την πόλη της Άρτας, 

με το κάστρο και τις Βυζαντινές εκκλησίες, με πιο χαρακτηριστική αυτή της 

Παναγίας της Παρηγορίτισσας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ -  ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΣΥΡΡΑΚΟ 

– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(400χλμ.) 

Πρωινό και αναχωρούμε για την Πλάκα, όπου θα δούμε το αναστηλωμένο 

πλέον ιστορικό πέτρινο µονότοξο γεφύρι της. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας 

θα συναντήσουμε τα Άγναντα, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά των 

Τζουμέρκων και λίγα χιλιόμετρα βορειότερα θα επισκεφτούμε το σπήλαιο 

Ανεµότρυπα, µε τα τρία επίπεδα και τον θάλαµο της Κόκκινης λίµνης. 

Επόμενη στάση μας στα Πράμαντα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στο Συρράκο. Ελεύθερος χρόνος 

για φαγητό εξ ιδίων. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην 

πόλη μας. 

 
Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

 

Hotel 

CRONOS 3* 
Άρτα 

 
 

Τιμή Early booking 

199€ 
 

Τιμή συμμετοχής 

219€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 

+ 85€ 
 
 
 

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 

 
 



ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΟΛΟ  4 ημέρες  

 

Ύδρα – Σπέτσες – Επίδαυρο -  Μυκήνες  
 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ 
(660 χλμ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν και περνώντας από τον 
Ισθμό της Κορίνθου καταλήγουμε στην Επίδαυρο, όπου θα 
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό μουσείο και το ξακουστό 
παγκοσμίως αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου (330 π.Χ.). Άφιξη στο 
Τολό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Έπειτα θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΤΟΛΟ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε, προαιρετικά, µε 
τοπικό καράβι τα δύο πανέμορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη 
στην Ύδρα όπου θα περιπλανηθούμε στα πέτρινα καλντερίμια και 
θα θαυμάσουμε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της 
επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις Σπέτσες. Άφιξη και 
μπορούμε να επισκεφθούμε το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας, σε 
απόσταση 100 περίπου μέτρων από το λιμάνι και στη συνέχεια θα 
δούμε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο ξενοδοχείο του νησιού, 
χτισμένο το 1897 και το άγαλμα της Μπουμπουλίνας να ατενίζει το 
πέλαγος. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης του 
Κυρίου και στη συνέχεια µας περιμένει το Αναστάσιμο δείπνο µε την 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ (25χλμ.) 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην πόλη του 
Ναυπλίου, την πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. Εδώ, 
θα θαυμάσουμε το Μπούρτζι, σήμα-κατατεθέν της πόλης. Έπειτα 
θα επισκεφθούμε το κάστρο του Παλαμηδίου με την πανοραμική 
θέα. Θα συνεχίσουμε την περιήγηση στη γραφική πόλη του 
Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) με τη σαγηνευτική γοητεία 
των πλακόστρωτων στενών. Θα δούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου 
και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στην μεγάλη 
πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι µας περιμένει ένα πλούσιο 
Πασχαλινό γεύμα στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: ΤΟΛΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(650λµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο στις Μυκήνες. Συνεχίζουμε την πορεία μας και αφού 
διασχίσουμε τον Ισθμό της Κορίνθου, θα μεταβούμε στο 
κοσμοπολίτικο Λουτράκι. Στη διάσημη λουτρόπολη θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό. Έπειτα παίρνουμε το δρόμο 
της επιστροφής και μετά τις ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη μας.  
 

Αναχώρηση στις 
 

14 – 17/4 
 

Hotel  
EPIDAVRIA 3* 

 

Τιμή Early booking 

249€ 
Τιμή συμμετοχής 

269€ 
Με πρωινό +  2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 80€ 
 

Hotel   
ASTERIA 4* 

 

ΤιμήEarlybooking 

289€ 
Τιμή συμμετοχής 

309€ 
Με πρωινό  + 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 95€ 
 

Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές µε 
πούλμαν του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του γραφείου 
µας. Διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό+ 2 εορταστικά. 
Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους 
μουσείων, αρχαιολογικών χώρων 
και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διαμονής 

 



ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ 
ΠΑΣΧΑ                    4 ημέρες  

 
Λειβαδιά, Αμφίκλεια, Αράχωβα, Δελφοί, Ελικώνας,  
Μεταλλευτικό Πάρκο  
 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΑΓ. 
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ (410χλµ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φτάνουμε 
στην Αμφίκλεια µε τα νεοκλασικά αρχοντικά της και τα πλακόστρωτα 
σοκάκια της. Θα δούμε το μουσείο Άρτου και την αρχαία Ακρόπολη, που θα 
µας ανταμείψει µε την εξαιρετική θέα. Συνεχίζοντας, θα επισκεφτούμε το 
εντυπωσιακό ξωκλήσι της Αγίας Ιερουσαλήμ. Καταλήγουμε στη Λειβαδιά, 
όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και το 
απόγευμα θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου της πόλης. 
Διανυκτέρευση.  
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΑΜΦΙΣΣΑ – ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ 
(135χλμ.) 

Πρωινό και ξεκινάμε για την Άμφισσα. Θα έχουμε χρόνο για γνωριμία µε 
την πόλη και περιπλάνηση στα σοκάκια της Χάρµαινας, της συνοικίας των 
ταμπάκηδων µε ιστορία από την Τουρκοκρατία. Θα πιούμε τον καφέ µας 
στον «παλιό καφενέ», μοναδικό στην Ελλάδα µε θεατρική σκηνή, όπου ο 
Θεόδωρος Αγγελόπουλος έκανε γυρίσματα του Θιάσου. Θα συνεχίσουμε το 
ταξίδι µας µε στάση στους Δελφούς, τον Ομφαλό της γης, για επίσκεψη 
στον Αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Αράχωβα, 
που είναι χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, 
γραφικά στενά δρομάκια και υπέροχη θέα στον κάμπο, όπου θα έχουμε 
χρόνο για καφέ και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία. Μετά το τέλος της θα 
έχουμε την ευκαιρία να δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 
Διανυκτέρευση.  
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΟΣΙΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ  – ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ (95χλμ.) 
Πρωινό και γνωριμία µε τον Ελικώνα (βουνό), την παρθένα φύση, τις 
όμορφες διαδρομές και τα γραφικά χωριουδάκια του. Πρώτη µας στάση η 
Αγία Άννα σε υψόμετρο 700µ., που αποτελεί ένα από τα παλαιοτέρα χωριά 
του βουνού. Συνεχίζοντας σε υψόμετρο 800µ. βρίσκεται το ομώνυμο χωριό 
του βουνού, που µας καλωσορίζει µε μια μικρή λιμνούλα. Είμαστε κοντά 
στο μοναστήρι του Οσίου Λουκά και δεν είναι δυνατόν να µην το 
επισκεφθούμε. Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
μεσοβυζαντινής τέχνης και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Επιστροφή στη Λειβαδιά, όπου 
μας περιμένει το Πασχαλινό μας γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τις 
Πηγές της Κρύας, που βρίσκονται στις νότιες παρυφές της πόλης.  Χρόνος 
ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
4η ημέρα: ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΛΑΜΙΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (420 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Χάνι της Γραβιάς. Στη διαδρομή μας θα 
συναντήσουμε τη Χαιρώνεια που διεξήχθη η ιστορική μάχη το 338 π.Χ. 
Άφιξη στη Γραβιά όπου θα πραγματοποιήσουμε μια σύντομη στάση για 
καφέ και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το ιστορικό Χάνι. Θα 
συνεχίσουμε με επίσκεψη στο μεταλλευτικό πάρκο, το βαγονέτο του 
µόχθου. Πρόκειται για το μοναδικό θεματικό πάρκο της χώρας, που 
παρουσιάζει τους χώρους ενός μεταλλείου. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε 
τη Λαμία όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα, φαγητό και καφέ. Επιστροφή 
στην πόλη μας το βράδυ, μετά από τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις.  

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

LEVADIA 3* 
 

Τιμή Early booking 
Standard room 

199€ 
Τιμή συμμετοχής 

219€ 
Με πρωινό 

 
+ 55€ τα 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +85€ 
 

Τιμή Early booking 
Superior room 

235€ 
Τιμή συμμετοχής 

255€ 
Με πρωινό 

 
+ 55€ τα 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +110€ 
 
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.  ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής 

 
 



 ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 4 ημέρες  

 
 

Δελφοί – Αράχωβα – Τρίκαλα Κορινθίας – Λίμνη Δόξας – 
Παναγιά Κανδύλα - Λεβίδι. 

 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (580χλμ.)   

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Άφιξη στους 

Δελφούς, τον Ομφαλό της γης και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. 

Συνεχίζουμε για την Αράχωβα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα 

και φαγητό. Έπειτα θα κατευθυνθούμε προς την Κόρινθο. Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το 

βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. 

Διανυκτέρευση. 
 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΣ - ΛΙΜΝΗ 

ΔΟΞΑΣ – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ (185χλμ.) 

Πρωινό και ανεβαίνοντας το βουνό Ζήρεια φθάνουμε στα Τρίκαλα (τρεις 

συνοικίες ) και έπειτα στο Φενεό και στη λίμνη της Δόξας. Τοπίο 

καταπληκτικό, η αλλιώς “Κορινθιακή Ελβετία”. Ξεκινάμε με τη Στυμφαλία, 

την αρχόντισσα της περιοχής. Κατόπιν, θα γευματίσουμε τις παραδοσιακές 

τοπικές νοστιμιές στην Καστανιά. Στην επιστροφή μας θα δούμε το χωριό 

Κάλιανοι, που αποτελεί πραγματικό στολίδι της φύσης. Η ανθρώπινη 

παρουσία βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 

Αναστάσιμο δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΔΗΛΑ - ΛΕΒΙΔΙ - 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ (200χλμ.)  

Πρωινό και αναχωρούμε για την Παναγιά Κανδήλα, η οποία είναι 

σφηνωμένη μέσα στη σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου. Συνεχίζουμε για το 

Λεβίδι, κωμόπολη της Αρκαδίας, χτισμένη στις ανατολικές πλευρές του 

Μαίναλου σε υψόμετρο 850μ. Θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε 

στο γραφικό χωριό και να απολαύσουμε το Πασχαλινό μας γεύμα. 

Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στους 

κεντρικούς πεζόδρομους της Κορίνθου για βόλτα και καφέ. Διανυκτέρευση. 
 

4η ημέρα: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΧΑΛΚΙΔΑ - 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (635χλμ.) 

Πρωινό και ξεκινάμε την επίσκεψη μας στο βράχο της Ακροκορίνθου σε 

ύψος 575μ. Η θέα προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα εκπληκτική. Το 

κοσμοπολίτικο Λουτράκι θα είναι ο επόμενος σταθμός μας. Εκεί θα 

περπατήσουμε στην παραλία και θα απολαύσουμε τον καφέ μας. 

Συνεχίζουμε για την Χαλκίδα, όπου θα γνωρίσουμε την πόλη και θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη 

μας. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

 
Hotel 

EPHIRA 3* 
Κόρινθος  

 
Τιμή Early booking 

219€ 
Τιμή συμμετοχής 

239€ 
Με πρωινό 

 
+ 55€ τα 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+85€ 

 
 
Περιλαμβάνει: 

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

 
 



ΓΥΡΟΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  5 ημέρες 

 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 
ΠΑΤΡΑ (500χλμ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας. Μετά τις απαραίτητες στάσεις 
και δια μέσου Μπράλου και Άμφισσας, άφιξη στους Δελφούς. Με την 
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, σε μια 
μεριά της Ελληνικής γης, που καθηλώνει. Αναχώρηση και στάση για γεύμα εξ 
ιδίων στην Ιτέα. Συνεχίζουμε περνώντας από το Γαλαξίδι, και φτάνουμε στην 
πανέμορφη Ναύπακτο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ 
στο γραφικό λιμάνι της πόλης. Μέσω της επιβλητικής γέφυρας Αντιρρίου, Ρίου 
άφιξη στην Πάτρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα έχουμε 
την ευκαιρία να γνωρίσουμε την πόλη της Πάτρας και να παρακολουθήσουμε 
την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΠΑΤΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ 
(330χλμ.)  

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο, 
και εν συνεχεία αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καλαμάτας, την 
πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Εδώ θα δούμε την παλιά πόλη με την ιστορική 
εκκλησία των Αποστόλων και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα εξ ιδίων. 
Επόμενος και τελευταίος σταθμός μας η Σπάρτη, πρωτεύουσα της Λακωνίας. 
Το απόγευμα, αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, θα αναχωρήσουμε 
για να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία. Στη συνέχεια θα 
δειπνήσουμε με παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ– 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ (300χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους με τους 
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο 
Ταίναρο και πάνω. Εδώ βρίσκεται η Αρεόπολη και το χωριό Διρός, με τα 
περίφημα σπήλαια Διρού, τα οποία θα θαυμάσουμε από κοντά. Συνεχίζουμε 
μέσω Γυθείου για να φθάσουμε στη Σπάρτη όπου θα μας περιμένει 
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική, βυζαντινή 
και βενετσιάνικη καστροπολιτεία, την πανέμορφη Μονεμβασιά, σμιλεμένη στον 
βράχο σαν γλυπτό. Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούμε και να 
απολαύσουμε τον καφέ μας σ’ ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (160χλμ.) 
Πρωινό και ξεκινάμε για την ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία του 
Μυστρά, μια ιστορική πόλη που ισορροπεί, στον απόκρημνο Ταΰγετο, 
αγναντεύοντας από ψηλά τον λακωνικό κάμπο. Αναχώρηση για τις Μυκήνες 
όπου θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση για 
περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) με 
τη σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών. Πρωτεύουσα του νομού 
Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο, όπου 
θα επισκεφθούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και 
θα ανεβούμε στον βράχο του Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα. Το 
οδοιπορικό μας τελειώνει στο Τολό, ένα τουριστικό θέρετρο με πολλά μαγαζιά, 
ταβέρνες και καφέ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
5η ημέρα: ΤΟΛΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ  - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (670χλμ.) 

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα 
επισκεφθούμε το μουσείο και θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Από όλα τα 
αρχαία θέατρα, το θέατρο της Επιδαύρου είναι το ωραιότερο και το καλύτερα 
διατηρημένο. Προορισμένο για τη διασκέδαση των ασθενών του Ασκληπιείου 
είχε χωρητικότητα 13.000 θεατών. Συνεχίζοντας, περνάμε από τον Ισθμό της 
Κορίνθου και καταλήγουμε στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι όπου θα έχουμε 
χρόνο για καφέ και φαγητό. Συνεχίζοντας και αφού κάνουμε τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

Αναχώρηση στις 

14 – 18 / 4 
 

Hotels 

ASTIR 4*, Πάτρα 
LAKONIA 3* Σπάρτη 
EPIDAVRIA 3* Τολό 

 

Τιμή Early booking 

259€ 
Τιμή συμμετοχής 

279€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +85€ 
 

Hotels 

ASTIR 4*, Πάτρα 
DIOSCURI 3*, Σπάρτη 
EPIDAVRIA 3*, Τολό 

 

Τιμή Early booking 

269€ 
Τιμή συμμετοχής 

289€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 95€ 
 

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

 
 



ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6 ημ 
 

1η μέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΡΑ (500χλμ) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας. Μετά τις απαραίτητες στάσεις και 
δια μέσου Μπράλου και Άμφισσας, άφιξη στους Δελφούς. Με την επίσκεψη 
στον αρχαιολογικό χώρο, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, σε μια μεριά της 
Ελληνικής γης, που καθηλώνει. Αναχώρηση και στάση για γεύμα εξ ιδίων στην 
Ιτέα. Συνεχίζουμε περνώντας από το Γαλαξίδι, και φτάνουμε στην πανέμορφη 
Ναύπακτο όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ στο γραφικό 
λιμάνι της πόλης. Μέσω της επιβλητικής γέφυρας Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στην 
Πάτρα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να 
γνωρίσουμε την πόλη της Πάτρας και να παρακολουθήσουμε την περιφορά του 
Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Μ. Σάββατο ΠΑΤΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ (330χλμ)  
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την αρχαία Ολυμπία, τη γενέτειρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο, και 
εν συνεχεία αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της Καλαμάτας, την 
πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Εδώ θα δούμε την παλιά πόλη με την ιστορική 
εκκλησία των Αποστόλων και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα εξ ιδίων. 
Επόμενος και τελευταίος σταθμός μας η Σπάρτη, πρωτεύουσα της Λακωνίας. 
Το απόγευμα, αφού τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, θα αναχωρήσουμε για 
να παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία. Στη συνέχεια θα 
δειπνήσουμε με παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: Κυριακή του Πάσχα ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ– 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ (300χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους με τους 
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο 
Ταίναρο και πάνω. Εδώ βρίσκεται η Αρεόπολη και το χωριό Διρός, με τα 
περίφημα σπήλαια Διρού, τα οποία θα θαυμάσουμε από κοντά. Συνεχίζουμε 
μέσω Γυθείου για να φθάσουμε στη Σπάρτη όπου θα μας περιμένει Πασχαλινό 
γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την μεσαιωνική, βυζαντινή και 
βενετσιάνικη καστροπολιτεία, την Μονεμβασιά. Χρόνος ελεύθερος για να 
περιηγηθούμε και να απολαύσουμε τον καφέ μας σ’ ένα κινηματογραφικό 
σκηνικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (160χλμ) 
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για την ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία του 
Μυστρά, μια ιστορική πόλη που ισορροπεί, στον απόκρημνο Ταΰγετο. 
Αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο. 
Επόμενη στάση για περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην Παλιά 
Πόλη (Ανάπλι) με τη σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών. 
Πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού 
κράτους, το Ναύπλιο, όπου θα επισκεφθούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου, το 
ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και θα ανεβούμε στον βράχο του Παλαμηδίου με την 
πανοραμική θέα. Το οδοιπορικό μας τελειώνει στο Τολό, ένα τουριστικό θέρετρο 
με πολλά μαγαζιά, ταβέρνες και καφέ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
ελεύθερος χρόνος για πρώτη γνωριμία με την περιοχή. Διανυκτέρευση. 
5η μέρα: ΤΟΛΟ - ΥΔΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΤΟΛΟ 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα 
δύο πανέμορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα. Μπορούμε να 
επισκεφθούμε το Μουσείο της, όπου βρίσκονται εκθέματα από την εποχή της 
επανάστασης και τους Βαλκανικούς πολέμους. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις 
Σπέτσες. Άφιξη και θα δούμε τη Ντάπια που βρίσκεται πάνω από το λιμάνι και 
το παλιό πυροβολείο του νησιού, μπορούμε να επισκεφθούμε το αρχοντικό της 
Μπουμπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από το λιμάνι.Το 
απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΤΟΛΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (670χλμ) 
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα 
επισκεφθούμε το μουσείο και θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο. Συνεχίζοντας, 
περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και καταλήγουμε στο κοσμοπολίτικο 
Λουτράκι όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και φαγητό. Συνεχίζοντας και αφού 
κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 19 / 4 
 

Hotels 

ASTIR 4*, Πάτρα 
LAKONIA 3* Σπάρτη 
EPIDAVRIA 3* Τολό 

 

Τιμή Early booking 

299€ 
Τιμή συμμετοχής 

319€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +100€ 
 

Hotels 

ASTIR 4*, Πάτρα 
DIOSCURI 3*, Σπάρτη 
EPIDAVRIA 3*, Τολό 

 

Τιμή Early booking 

319€ 
Τιμή συμμετοχής 

339€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 115€ 
 

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.  
ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: Εισιτήρια της 

κρουαζιέρας. Εισόδους 
μουσείων, αρχαιολογικών χώρων 
και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διαμονής 

 
 



ΛΕΥΚΑΔΑ        4 ημέρες  

 
Άρτα – Πρέβεζα – Πήγες Αχέροντα – Ιωάννινα. 
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ 

(400χλµ.)  

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας 

οδού και μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούµε το 

περίφημο γιοφύρι της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Πρέβεζα, όπου 

θα δούμε το Βενετσιάνικο φρούριο του Αγ. Ανδρέα και τον πεζόδρομο µε το 

Βενετσιάνικο ρολόι στη Μητρόπολη της πόλης, θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

βόλτα και φαγητό. Συνεχίζουμε για το στολίδι του Ιονίου, τη Λευκάδα. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 

περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.  

2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΥΚΑΔΑ (δυτική) 

Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στο κέντρο της πόλης, για να 

παρακολουθήσουμε το μοναδικό έθιμο, κατά το οποίο η φιλαρμονική της 

Λευκάδας παίζει στους δρόμους χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυρές 

πετούν και σπάζουν από τα σπίτια τους διάφορα πήλινα αγγεία. Στη συνέχεια, 

αναχώρηση για να πραγματοποιήσουμε την επίσκεψή μας στην κυρά της 

Λευκάδας, την Παναγιά Φανερωμένη, σημείο αναφοράς των απανταχού 

Λευκαδιτών, καθώς είναι πολιούχος και προστάτιδα του νησιού. Συνεχίζοντας 

και αφού περάσουμε το παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικήτα, 

φτάνουμε στο Καλαµίτσι µε τη φημισμένη παραλία «κάθισμα», όπου και θα 

απολαύσουμε τον καφέ µας, έχοντας καταπληκτική θέα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο µας για ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη 

Λειτουργία της Ανάστασης. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΕΥΚΑΔΑ (ανατολική) - ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΙΑ 

Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο, για τη γνωριμία µας µε την 

ανατολική πλευρά του νησιού. Ακολουθώντας τον δρόμο µε νότια κατεύθυνση, 

παράλληλα με την ανατολική ακτή του νησιού, περνάμε από τη Λυγιά και τη 

Νικιάνα, για να καταλήξουμε στο δημοφιλέστερο τουριστικό θέρετρο του 

νησιού, το Νυδρί. Από εκεί για όσους το επιθυμούν, θα έχουμε την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσουμε μια μοναδική, προαιρετική κρουαζιέρα στα 

Πριγκιπονήσια, το Μεγανήσι, τη Μαδουρή του Βαλαωρίτη και τον Σκορπιό, το 

νησί του Ωνάση. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει το παραδοσιακό Πασχαλινό 

γεύμα. Το βράδυ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στη χώρα της 

Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

4η ημέρα: ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΑΡΓΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την όμορφη Πάργα. Ελεύθερος 

χρόνος για βόλτα και καφέ στην γραφική πόλη που είναι κτισμένη 

αμφιθεατρικά και απλώνεται έως τα παράλια του Ιονίου Πελάγους. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τις πηγές του Αχέροντα, όπου θα 

απολαύσουμε το μοναδικό τοπίο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό εξ 

ιδίων. Συνεχίζουμε για τα πανέμορφα Ιωάννινα, όπου θα έχουμε χρόνο για μια 

βόλτα κατά μήκος της λίμνης Παμβώτιδας και για τον απογευματινό μας καφέ. 

Αναχώρηση και µε τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν άφιξη στην πόλη μας το 

βράδυ. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

 
Hotel 

NIRIKOS 2* 
 

Τιμή Early booking 

199€ 
Τιμή συμμετοχής 

219€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου 
+80€ 

 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις 
που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις 
στοξενοδοχείο. 
Πρωινό.Ασφάλεια 
αστικήςεπαγγελµατικής 
ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Τα εισιτήρια για την 
κρουαζιέρα στα 
Πριγκηπονήσια, 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρος 
διαμονής 

 
 



  ΑΙΓΙΝΑ          4 ημέρες  

 
 
1η ημέρα : Μεγάλη Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΓΙΝΑ (500χλμ) 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία μας και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο 
πλοίο και αποβίβαση στην Αίγινα, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας το όποιο βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα. Ξεκούραση και 
αργότερα θα ακολουθήσουμε την περιφορά ενός από τους τρείς 
Επιτάφιους της Αίγινας στην παραλία και στα γραφικά δρομάκια της. 
Μπροστά στο Δημαρχείο συναντώνται κάποια στιγμή οι Επιτάφιοι και των 
τριών εκκλησιών της πόλης. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα : Μεγάλο Σάββατο ΑΙΓΙΝΑ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ – Ανάσταση 
στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 

Πρωινό και ξεκινάμε για την Αφαία, μέσα στο πευκόδασος και σε περίοπτη 
θέση θα συναντήσουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά. Επόμενη στάση ο 
ναός της Αφαίας, από  τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής 
εποχής. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Το 
μοναστήρι είναι γυναικεία Μονή και σε αυτό ζουν 14 μοναχές. Συνεχίζουμε 
για τη Χώρα της Αίγινας όπου θα δούμε το Καποδιστριακό Κυβερνείο, στο 
ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο νομισματοκοπείο και τα υπέροχα 
αρχοντικά νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με έντονο λαϊκό στοιχείο του 19ου αι., 
που μας θυμίζουν ότι η Αίγινα υπήρξε για δυο χρόνια πρωτεύουσα της 
Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη μέρα μας θα γνωρίσουμε το υπόλοιπο νησί. Η 
τουριστική Σουβάλα και το ψαροχώρι της Βάγιας μας περιμένουν. Θα 
γευματίσουμε σε κάποιο γραφικό ταβερνάκι εξ’ ιδίων και θα επιστρέψουμε 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Μια διαφορετική και ξεχωριστή 
Ανάσταση μας περιμένει στον μεγαλόπρεπο ναό του Αγ. Νεκταρίου στο 
Μοναστήρι. Δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα : Κυριακή του Πάσχα   ΧΩΡΑ ΑΙΓΙΝΑΣ  - ΠΕΡΔΙΚΑ  

Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουμε τα όμορφα σοκάκια της 
Χώρας και να απολαύσουμε έναν καφέ στο ήσυχο θαλασσινό τοπίο. Το 
μεσημέρι μας περιμένει το πασχαλιάτικο γεύμα μας. Θα γευματίσουμε και 
θα διασκεδάσουμε ομαδικά όπως το θέλει και η παράδοση μας.  Το 
απόγευμα στην Πέρδικα, στο όμορφο χωριό στην νότια πλευρά της Αίγινας, 
αναβιώνει ένα από τα παλαιότερα έθιμα το κάψιμο του Ιούδα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα :ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι. Μ.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, 
ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ).  

Πρωινό και 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. Συνεχίζουμε για Χαλκίδα όπου 
θα έχουμε χρόνο για βόλτα και φαγητό. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής 
και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, άφιξη το βράδυ 
στη Θεσσαλονίκη. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 

 
 

Hotel 

MAGDA 2* 
Αγία Μαρίνα 

 
 

Τιμή Early booking 

219€ 
Τιμή συμμετοχής 

239€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +60€ 
 

 

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

 
 



ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ      4 ημέρες 

 
 
1ημέρα : Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ (470 χλμ.) 
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις για καφέ, ξεκούραση, φθάνουμε στην πρωτεύουσα 
του νομού Αχαΐας, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα γνωριμίας στον πλούσιο από 
μαγαζιά και καφετερίες, πεζόδρομο της πόλης. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
2ημέρα : Μ. Σάββατο ΔΙΑΚΟΠΤΟ (οδοντωτός)  - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΠ. 
ΛΙΜΝΩΝ – ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ - ΚΑΤΑΡΑΚΤΗΣ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 

Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό μας περιμένει σήμερα. Από το 
Διακοπτό μπορούμε να πάρουμε (προαιρετικά) τον οδοντωτό για τα 
Καλάβρυτα. Φανταστική εμπειρία. Εικόνες μοναδικές. Αφού απολαύσουμε 
τον καφέ μας στην ιστορική πόλη συνεχίζουμε για το Σπηλαίο 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, φθάνουμε 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. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση του Κυρίου και θα 
δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.              
3η μέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΑΤΡΑ – ΚΛΟΥΚΙΝΟΧΩΡΙΑ – ΛΙΜΝΗ 
ΤΣΙΒΛΟΥ – ΖΑΡΟΥΧΛΑ 
Πρωινό, και αναχωρούμε για την Ακράτα από την οποία θα ξεκινήσει η 
ανάβαση για το μυστικό προορισμό μας. Ο δρόμος στριφογυρίζει στο 
βουνό, ανάμεσα στο πυκνό πευκοδάσος, ενώ ταυτόχρονα 
απολαμβάνουμε την εξαιρετική θέα προς τη θάλασσα. Λίγα χιλιόμετρα 
μετά, ξεδιπλώνεται ένας ορεινός μικρόκοσμος με ωραία πετρόκτιστα 
σπίτια, σοκάκια χωρίς πολυκοσμία και μοναδικά τοπία. Τα Κλουκινοχώρια 
ή Κλουκίνες (Αγία Βαρβάρα, Σόλος, Περιστέρα, Μεσορούγγι, Ζαρούχλα). 
Η λίμνη Τσιβλού, πνιγμένη στα έλατα και τα πεύκα, αποτέλεσμα μιας 
σειράς κατολισθήσεων που έγιναν, πνίγοντας το χωριό Τσιβλός. Και 
φθάνουμε στη Ζαρούχλα. Ένας παράδεισος στο Χελμό. Ένα από τα πολύ 
όμορφα χωριά της Αχαΐας στα 1100μ., περιτριγυρισμένο από πλατάνια, 
πεύκα, έλατα και μονοπάτια. Επιστρέφουμε στην Πάτρα για το πασχαλινό 
μας γεύμα. Ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.       
4η μέρα : ΠΑΤΡΑ – ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ -  ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ( 500 χλμ. ) 

Πρωινό. Σήμερα είναι ημέρα επιστροφής. Όμως τα ενδιαφέροντα της 
εκδρομής μας συνεχίζονται. Πρώτη στάση το ιστορικό Μεσολόγγι. Μια 
μικρή περιήγηση στην πόλη. 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 φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ. Το 
οδοιπορικό μας έχει τελειώσει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

ASTIR 4* 
 

Τιμή Early booking 

259€ 
 

Τιμή συμμετοχής 

279€ 
 

Με πρωινό 
+ 2 εορταστικά  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +75€ 
 
 
 

 

 
Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές 
µε πούλμαν του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του 
γραφείου µας. Διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο. Πρωινό + 2 
εορταστικά. Ασφάλεια αστικής & 
επαγγελµατικής ευθύνης.  ΦΠΑ. 
 
 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους 
μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
Φόρος διαμονής 

 
 



ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ 
ΣΠΑΡΤΗ              4 ημέρες 

 
1η μέρα:  Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ  ( 725 χλμ.)   

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση. Με διάφορες 
στάσεις καθοδόν φθάνουμε στη Σπάρτη, στην καρδιά της Πελοποννήσου. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για την παρακολούθηση 
της περιφοράς του Επιταφίου της πόλης. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΒΙΔΙ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ- 
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΛΙΜΠΟΒΙΤΣΙ – ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ(250χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη ορεινή εκδρομή μας. Αφού 
περάσουμε την Τρίπολη, κατευθυνόμαστε για το Λεβίδι, στους πρόποδες 
του Μαίναλου. Συνεχίζοντας την υπέροχη διαδρομή μας φθάνουμε στο 
λαμπερό διαμάντι του βουνού τη Βυτίνα, σε υψόμετρο 1033 μ. Θα  
περπατήσουμε  στο Δρόμο της Αγάπης, και στα γραφικά  δρομάκια της. 
Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα. Εδώ θα γευματίσουμε τις 
παραδοσιακές νοστιμιές του χωριού και θα συνεχίσουμε για τη Στεμνίτσα. Η 
σχολή αργυροχρυσοχοΐας, που στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο 
στο κέντρο του χωριού, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη στη μεταλλουργία 
Κατευθυνόμαστε προς το Χρυσοβίτσι. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1.100 
μέτρων σε μία ελατοσκέπαστη πλαγιά του  Μαίναλου και αποτελεί έναν από 
τους πιο ορεινούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Έχει ανακηρυχθεί 
παραδοσιακός οικισμός. Επόμενη στάση μας το Λιμποβίσι, υψόμετρο 
1.200μ. Εδώ σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Εκεί κοντά στέκει το 
Αρκουδόρεμα με την τόσο σημαντική συμβολή του στον απελευθερωτικό 
αγώνα. Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας από το 1719. Λιμποβίσι και 
Αρκουδόρεμα, έμειναν γνωστά ως «Κολοκοτρωναίικα». Επιστρέφουμε στη 
Σπάρτη. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης, 
και θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
 3η μέρα : Κυριακή του Πάσχα  ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ 
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (230χλμ) 

 Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την «πέτρινη» αρχόντισσα της 
Αρκαδίας, την Ανδρίτσαινα. Η Ανδρίτσαινα, είναι σήμερα ένα από τα πιο 
γραφικά μέρη της Πελοποννήσου. Είναι χτισμένη σε ένα 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. Κατευθυνόμαστε προς Καρύταινα. Η 
Καρύταινα έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Τα διώροφα 
πετρόκτιστα σπίτια, το κάστρο και οι Βυζαντινές εκκλησίες, δίνουν στο 
χωριό αυτό ένα μεσαιωνικό χαρακτήρα. Θα γευματίσουμε  σε παραδοσιακή 
ταβέρνα του  χωριού και αφού κάνουμε έναν όμορφο περίπατο στα 
πλακόστρωτα δρομάκια παίρνουμε το δρόμο για το ξενοδοχείο μας. 
Ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα : ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΡΥΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 735 χλμ.) 
Πρωινό και ένας ακόμη πολύ όμορφος προορισμός μας περιμένει. Καρυές  
( Αράχοβα της Πελοποννήσου ). Οι Καρυές είναι ένα παραδοσιακό χωριό, 
χτισμένο στους  πρόποδες του Πάρνωνα και σε υψόμετρο 950μ. Το χωριό 
συνδέεται επίσης με τις  Καρυάτιδες, τα νεαρά κορίτσια των Καρυών, οι 
οποίες απεικονίζονται στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, καθώς και σε ομοίωμα 
που υπάρχει σε ύψωμα του οικισμού. Χρόνος για μια μικρή περιήγηση στο 
χωριό. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν  φτάνουμε στην πόλη 
μας το βράδυ. 
 
 

Αναχώρησηστις 

14 – 17/4 

 
Hotel 

LAKONIA 3* 
 

Τιμή Early booking 

199€ 
Τιμή συμμετοχής 

219€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +50€ 
 

Hotel 

DIOSCOURI 3* 
 

Τιμή Early booking 

209€ 
Τιμή συμμετοχής 

229€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 65€ 
 

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

 
 



  ΟΡΕΙΝΗ ΛΑΚΩΝΙΑ         4 ημέρες 

 
 
1η μέρα : Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ  (700χλμ.)   

 Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το γραφείο μας. Στάση για καφέ στο ύψος 
της Λάρισας και συνεχίζοντας για Λαμία φτάνουμε μέσω Αττικής οδού στον 
Ισθμό της Κορίνθου για γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για να πιούμε τον 
απογευματινό μας καφέ στην Τρίπολη κάνοντας μια σύντομη γνωριμία με την 
πόλη, και αμέσως μετά φτάνουμε στη Σπάρτη, την πόλη που αποτελεί την 
καλύτερη αφετηρία για το οδοιπορικό μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιτάφιου 
της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για πρώτη γνωριμία με την πόλη.  
Διανυκτέρευση. 
2η μέρα : Μ. Σάββατο ΚΟΣΜΑΣ – Μ. ΕΛΩΝΑ – ΛΕΩΝΙΔΙΟ – ΓΕΡΑΚΙ 
(170χλμ) 

Πρωινό και περνώντας μέσα από γραφικά χωριά, ανηφορίζουμε και σε 
λιγότερο από μια ώρα φθάνουμε στον Κοσμά, ένα από τα ομορφότερα χωριά 
της Πελοποννήσου. Θα κάνουμε τη βόλτα μας στην κεντρική πλατεία του 
χωριού, που είναι σκεπασμένη με 7 θεόρατα πλατάνια, με γραφικά καφενεία 
και ταβέρνες. Συνεχίζοντας  τη διαδρομή μας έχοντας ανατολικά το φαράγγι 
του Δαφνώνα φτάνουμε στη Μονή Έλωνας, ένα μοναστήρι χτισμένο πάνω 
σε απόκρημνο βράχο που μοιάζει κυριολεκτικά να αιωρείται πάνω από το 
φαράγγι. Επόμενος σταθμός μας το Λεωνίδιο. Μια ναυτική πολιτεία με 
νεοκλασικά και αρχοντικά σπίτια απλώνεται στη ρίζα ενός κατακόκκινου 
βράχου, με τρεις ανεμόμυλους στην άκρη να καλωσορίζουν τον επισκέπτη 
στην πρωτεύουσα της Τσακωνιάς. Χρόνος ελεύθερος για να θαυμάσουμε τα  
ενδιαφέροντα σπίτια λαϊκής αρχιτεκτονικής με τις κεραμιδένιες στέγες και τα 
αρχοντικά κομψοτεχνήματα του 1800. Γεύμα εξ΄ ιδίων, και επιστρέφοντας για 
το ξενοδοχείο μας δεν θα παραλείψουμε να σταματήσουμε στο Γεράκι. Το 
καύχημα του Πάρνωνα. Ο μικρός Μυστράς της Λακωνίας. Το ιστορικό 
Γεράκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το  βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Ανάσταση και θα δειπνήσουμε με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : Κυριακή του Πάσχα ΤΑΥΓΕΤΟΣ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ 
(100χλμ)  

Πρωινό και ξεκινάμε για το Μυστρά. Ο σημαντικότερος τουριστικός πόλος 
έλξης στη Σπάρτη, συνδεδεμένος άρρηκτα με την ιστορία της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, αφού εδώ στέφθηκε το 1448 o τελευταίος  αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας 
στην καρδιά του δυτικού Ταϋγέτου, του ψηλότερου βουνού της 
Πελοποννήσου. Μια διαδρομή που ενώνει τη Σπάρτη με την Καλαμάτα. 
Κάπου περίπου στη μέση της διαδρομής βρίσκεται η Αρτεμισία. Ένα 
πανέμορφο χωριό, συντροφιά με τον ποταμό Νέδοντα, σε υψ. 700μ 
περίπου. Χρόνος για να το περπατήσουμε, να το γνωρίσουμε και να 
γευματίσουμε σε παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Ξεκούραση. Χρόνος για περιπλάνηση και γνωριμία με την πόλη που μας  
φιλοξένει. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα : ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΡΥΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 735 χλμ.) 

 

Πρωινό και ένας ακόμη πολύ όμορφος προορισμός μας περιμένει. Καρυές  
( Αράχοβα της Πελοποννήσου ). Οι Καρυές είναι ένα παραδοσιακό χωριό, 
χτισμένο στους  πρόποδες του Πάρνωνα και σε υψόμετρο 950μ. Το χωριό 
συνδέεται επίσης με τις  Καρυάτιδες, τα νεαρά κορίτσια των Καρυών, οι 
οποίες απεικονίζονται στο Ερέχθειο της Ακρόπολης, καθώς και σε ομοίωμα 
που υπάρχει σε ύψωμα του οικισμού. Χρόνος για μια μικρή περιήγηση στο 
χωριό. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν  φτάνουμε στην πόλη μας 
το βράδυ. 
 

Αναχώρησηστις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

LAKONIA 3* 
 

Τιμή Early booking 

199€ 
Τιμή συμμετοχής 

219€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +50€ 
 

Hotel 

DIOSCOURI 3* 
 

Τιμή Early booking 

209€ 
Τιμή συμμετοχής 

229€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 65€ 
 

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

 
 

https://anagnostis.org/tag/taygetos/


ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ      4 ημέρες  

 
Καλαμπάκα, Μετέωρα , Τρίκαλα, Μέτσοβο, Ελάτη, Λίμνη Πλαστήρα  
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΥΛΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ – 

ΕΛΑΤΗ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (330χλμ.)  

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Πρώτη µας 

στάση στο περίφημο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που έχει κτιστεί το 1514  και 

βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Πύλη Τρικάλων. Στη συνέχεια θα 

αναχωρήσουμε για το γραφικό Περτούλι, ένα πανέμορφο χωριό της 

Ανατολικής Πίνδου, κτισμένο σε υψόμετρο 1200 μέτρων. Έπειτα θα 

κατευθυνθούμε προς την Ελάτη, γραφικό χωριό σε υψόμετρο 950 μέτρων, 

όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα εξ’ ιδίων. Επόμενος 

προορισμός μας η πόλη της Καλαμπάκας, χτισμένη στις ρίζες των βράχων 

των Μετεώρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αργότερα θα 

παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (120χλµ.)   

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το γραφικό Μέτσοβο. Τα 

καταπράσινα έλατα, τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πλακόστρωτα δρομάκια, οι 

παραδοσιακές στέρνες συνθέτουν ένα ειδυλλιακό τοπίο, που δίνει την 

εντύπωση ενός «ζωντανού» πίνακα ζωγραφικής. Ελεύθερος χρόνος για 

βόλτα, αγορές των περίφημων ειδών λαϊκής τέχνης, και φαγητό εξ’ ιδίων 

στις φημισμένες παραδοσιακές ταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας 

για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση του 

Κυρίου στα Μετέωρα και στη συνέχεια θα απολαύσουμε Αναστάσιμο 

δείπνο µε παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

(50χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για τα Μετέωρα, για να θαυμάσουμε από κοντά το 

σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόμενο, όπου οι βράχοι υψώνονται σχεδόν 

κάθετοι και αποτελεί καταφύγιο ερημιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Από τα 

τριάντα μοναστήρια που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα λειτουργούν μόνο έξι, 

τα οποία από το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 

εορταστικό Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα αναχώρηση για τα Τρίκαλα. 

Γνωριμία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στους 

πεζόδρομους της, ή εναλλακτικά στο Ληθαίο ποταμό, που διασχίζει την 

πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (320χλμ.)  

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Πλαστήρα 

(Ταυρωπού), όπου το τοπίο σαγηνεύει µε τα έλατα, τις βελανιδιές και τα 

πλατάνια. Διέλευση από τα γραφικά χωριά της περιοχής, άφιξη στο φράγμα 

του Πλαστήρα και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την πλαζ Λαμπερού, 

όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο στις όχθες της μαγευτικής 

λίμνης. Στη συνέχεια, στάση στην όμορφη Καρδίτσα, όπου θα έχουμε την 

ευκαιρία για βόλτα στους πεζόδρομους της και γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστροφή 

στην πόλη μας το βράδυ, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν. 

 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

REX 3* 
 

Τιμή Early booking 

219€ 
Τιμή συμμετοχής 

239€ 
Με πρωινό 

 
+ 55€ τα 2 εορταστικά  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου + 60€ 

 

Hotel 

LIKNON 4* 
 

Τιμή Early booking 

229€ 
Τιμή συμμετοχής 

249€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 65€ 

 
 

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 

 
 



ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ 

ΜΕΤΕΩΡΩΝ3 ημέρες  

 
Καλαμπάκα, Μετέωρα , Τρίκαλα, Ελάτη, Λίμνη Πλαστήρα  
 
1η ημέρα: Μ. Σάββατο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΥΛΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΕΛΑΤΗ 

- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (330χλμ.)  

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Πρώτη 

µας στάση στο περίφημο μονότοξο πέτρινο γεφύρι που έχει κτιστεί το 

1514  και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Πύλη Τρικάλων. Στη 

συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το γραφικό Περτούλι, ένα πανέμορφο 

χωριό της Ανατολικής Πίνδου, κτισμένο σε υψόμετρο 1200 μέτρων. 

Έπειτα θα κατευθυνθούμε προς την Ελάτη, γραφικό χωριό σε υψόμετρο 

950 μέτρων, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα εξ’ ιδίων. 

Επόμενος προορισμός μας η πόλη της Καλαμπάκας, χτισμένη στις ρίζες 

των βράχων των Μετεώρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αργότερα 

θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ – 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

(50χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για τα Μετέωρα, για να θαυμάσουμε από κοντά 

το σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόμενο, όπου οι βράχοι υψώνονται 

σχεδόν κάθετοι και αποτελεί καταφύγιο ερημιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. 

Από τα τριάντα μοναστήρια που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα λειτουργούν 

μόνο έξι, τα οποία από το 1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει εορταστικό Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα αναχώρηση 

για τα Τρίκαλα. Γνωριμία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για μια 

βόλτα στους πεζόδρομους της, ή εναλλακτικά στο Ληθαίο ποταμό, που 

διασχίζει την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

(320χλμ.)  

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τη λίμνη Πλαστήρα 

(Ταυρωπού), όπου το τοπίο σαγηνεύει µε τα έλατα, τις βελανιδιές και τα 

πλατάνια. Διέλευση από τα γραφικά χωριά της περιοχής, άφιξη στο 

φράγμα του Πλαστήρα και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την πλαζ 

Λαμπερού, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο στις όχθες της 

μαγευτικής λίμνης. Στη συνέχεια, στάση στην όμορφη Καρδίτσα, όπου 

θα έχουμε την ευκαιρία για βόλτα στους πεζόδρομους της και γεύμα εξ’ 

ιδίων. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ, κάνοντας τις απαραίτητες 

στάσεις καθοδόν. 

 

Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
 

Hotel 

REX 3* 
 

Τιμή Early booking 

159€ 
Τιμή συμμετοχής 

179€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 45€ 
 

 
Hotel 

LIKNON 4* 
 

Τιμή Early booking 

165€ 
Τιμή συμμετοχής 

185€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 50€ 
 
 

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 

 
 



ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ       4 ημέρες  

 
Αιδηψός, Λίμνη, Αγία Άννα, Ιστιαία, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Όσιος 
Δαυίδ.   
 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΦΑ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - 
ΑΙΔΗΨΟΣ (270χλμ.)  

Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Κάνοντας 
τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιβιβαστούμε στο πλοίο από τη 
Γλύφα με προορισμό τον Αγιόκαµπο της Εύβοιας. Μετά την άφιξη μας θα 
κατευθυνθούμε προς την Αιδηψό, όπου θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με 
την φημισμένη λουτρόπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμά θα 
έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τα λουτρά της Αιδηψού. Αργότερα θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΛΙΜΝΗ – ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ – 
ΙΣΤΙΑΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ (120χλμ.) 

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας, περνώντας από τις 
Ροβιές, θα καταλήξουμε στη Λίμνη, μια πανέμορφη παραθαλάσσια 
κωμόπολη, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, 
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Θα συνεχίσουμε με 
επίσκεψη στο χωριό της Αγίας Άννας το οποίο βρίσκεται χτισμένο 
αμφιθεατρικά σε πλαγιά, με θέα το Αιγαίo και έπειτα θα μεταβούμε στην 
Παναγία Ντινιούς. Η Παναγία Ντινιούς είναι ένα μικρό εκκλησάκι στη Βόρεια 
Εύβοια, όπου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Επόμενος 
σταθμός η Ιστιαία που αποτελεί το εμπορικό κέντρο της Βόρειας Εύβοιας, 
όπου θα έχουμε χρόνο για περιήγηση και φαγητό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Αναστάσιμη λειτουργία και στην συνέχεια θα απολαύσουμε δείπνο µε 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  
 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΡΟΚΟΠΙ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ) - 
ΑΙΔΗΨΟΣ (125χλμ.) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΑΙΔΗΨΟΣ (70χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι αυτό φυλάσσεται 
το σκήνωμα του Αγίου, το οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της 
Μικράς Ασίας µετά την καταστροφή το 1922. Εδώ θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για προσκύνημα και καφέ και θα επιστρέψουμε για να απολαύσουμε 
το Πασχαλινό τραπέζι. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του 
Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις Ροβιές, κτισμένο στην καρδιά μιας όμορφης 
πυκνόφυτης έκτασης στην περιοχή Ροβιές της Βόρειας Εύβοιας. Ιδρύθηκε 
τον 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ – ΒΟΛΟΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ.) 
Μετά το πρωινό θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα 
στην Αιδηψό και θα αναχωρήσουμε, µέσω Αγιόκαµπου – Γλύφας, για τον 
Βόλο. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να περιπλανηθούμε στην όμορφη πόλη. 
Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης 
παραλίας της πόλης για γεύμα εξ’ ιδίων. Μετά το γεύμα και τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ. 
 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
 

Hotel 

ΑΝΕΜΟΝΙ 2* 
 

Τιμή Early booking 

149€ 
Τιμή συμμετοχής 

169€ 
Με πρωινό 

 
+ 45€ τα 2 εορταστικά  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου + 60€ 

 

Hotel 

ΜΙΤΗΟ 3* 
 

Τιμή Early booking 

169€ 
Τιμή συμμετοχής 

189€ 
Με πρωινό 

+ 45€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 65€ 

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. 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 

 
 



 ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ       3 ημέρες  

 
     Αιδηψός, Ιστιαία, Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Όσιος Δαυίδ.   
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΦΑ – 
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ - ΑΙΔΗΨΟΣ 
(300χλμ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιβιβαστούμε στο 
πλοίο από τη Γλύφα με προορισμό τον Αγιόκαµπο της Εύβοιας. 
Μετά την άφιξη μας θα κατευθυνθούμε στην Παναγία Ντινιούς. Η 
Παναγία Ντινιούς είναι ένα μικρό εκκλησάκι στη Βόρεια Εύβοια, 
όπου υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Επόμενος 
σταθμός η Ιστιαία που αποτελεί το εμπορικό κέντρο της Βόρειας 
Εύβοιας, όπου θα έχουμε χρόνο για περιήγηση και φαγητό. 
Αναχώρηση προς την Αιδηψό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμά θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τα λουτρά της 
Αιδηψού. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη 
λειτουργία και στην συνέχεια θα απολαύσουμε δείπνο µε 
παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  
 
2η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΡΟΚΟΠΙ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο 
ΡΩΣΟΣ) - ΑΙΔΗΨΟΣ (125χλμ.)  ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - 
ΑΙΔΗΨΟΣ (70χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το 
μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι αυτό 
φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, το οποίο έφεραν οι 
πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας µετά την 
καταστροφή το 1922. Εδώ θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
προσκύνημα και καφέ και θα επιστρέψουμε για να απολαύσουμε 
το Πασχαλινό τραπέζι. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις Ροβιές, κτισμένο 
στην καρδιά μιας όμορφης πυκνόφυτης έκτασης στην περιοχή 
Ροβιές της Βόρειας Εύβοιας. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον 
όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: ΑΙΔΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ – ΒΟΛΟΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλμ.) 

Μετά το πρωινό θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας 
βόλτα στην Αιδηψό και θα αναχωρήσουμε, µέσω Αγιόκαµπου – 
Γλύφας, για τον Βόλο. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
περιπλανηθούμε στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας της πόλης για 
γεύμα εξ’ ιδίων. Μετά το γεύμα και τις απαραίτητες στάσεις 
καθοδόν, άφιξη στην πόλη μας το βράδυ. 
 

Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
 

Hotel 

ΑΝΕΜΟΝΙ 2* 
 

Τιμή Early booking 

119€ 
Τιμή συμμετοχής 

139€ 
Με πρωινό 

 
+ 45€ τα 2 εορταστικά  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου + 45€ 

 

Hotel 

ΜΙΤΗΟ 3* 
 

Τιμή Early booking 

129€ 
Τιμή συμμετοχής 

149€ 
Με πρωινό 

+ 45€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου + 50€ 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. 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 

 
 



ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ   3,4 ημέρες  

 
Κορωνησία – Αμφιλοχία – Καλάβρυτα – Αγ. Λαύρα – 

Ναύπακτος – Βόνιτσα  - Πρέβεζα 
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ -  

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (480χλμ.) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Άφιξη στην 
Άρτα, όπου θα δούμε το περίφημο γιοφύρι της. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το νησάκι Κορωνησία, μέσα στον Αμβρακικό. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριμία με το νησάκι των 167 κατοίκων και φαγητό εξ 
ιδίων. Επόμενος σταθμός μας η Αμφιλοχία, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για βόλτα και καφέ στην όμορφη παραλία της. Θα καταλήξουμε 
στην Ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα 
θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου στην κεντρική 
πλατεία. Διανυκτέρευση.  
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓ. ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ – 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  (240χλμ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για Καλάβρυτα, (προαιρετικά μπορούμε να 
πάρουμε τον οδοντωτό και να διασχίσουμε την πανέμορφη κοιλάδα του 
Βουραικού). Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη Μόνη της Αγίας Λαύρας 
όπου τον Μάρτιο του `21 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ύψωσε το λάβαρο 
του αγώνα. Θα έχουμε χρόνο για γεύμα εξ ίδιων και στην επιστροφή προς 
το Μεσολόγγι θα σταματήσουμε στο Μέγα Σπήλαιο, κολλημένο πάνω σε 
βράχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της 
λειτουργίας της Ανάστασης και δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα. 
Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ  – ΘΕΡΜΟ – 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  (160χλμ.)  

Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη του Μεσολογγίου. Θα 
επισκεφτούμε  το σπίτι του Γρηγορίου Παλαμά. Επόμενη στάση στον 
κήπο των Ηρώων, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και τις 
περίφημες λιμνοθάλασσες του Μεσολογγίου. Συνεχίζουμε για τη νερένια 
πόλη, τη Βενετία της Ελλάδας, το Αιτωλικό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα 
και καφέ. Στη διαδρομή μας θα συναντήσουμε το εκκλησάκι της Παναγίας 
της Ελεούσας, που αποτελεί κόσμημα για την Αιτωλοακαρνανία. Στη 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην Παντάνασσα, όπου θα απολαύσουμε το 
Πασχαλινό μας γεύμα στις όχθες της λίμνης Τριχωνίδας. Συνεχίζουμε για 
το Θέρμο. Πανέμορφο οροπέδιο, γενέτειρα του Κοσμά του Αιτωλού. Το 
απόγευμα θα επισκεφτούμε τη Ναύπακτο, με το βενετσιάνικο λιμανάκι και 
το καλοδιατηρημένο κάστρο της. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ 
στη γραφική πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ 

– ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (515χλμ.)    

Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βόνιτσα, το βενετσιάνικο μπαλκόνι στον 
Αμβρακικό. Συνεχίζουμε για την πόλη της Πρέβεζας όπου  θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για τις πηγές του 
Αχέροντα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φαγητό εξ ιδίων, στη 
Γλυκή, στις όχθες του ποταμού. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τα 
πανέμορφα Γιάννενα. Αναχώρηση και µε τις απαραίτητες στάσεις 
καθοδόν άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : στο 3ημερο πρόγραμμα παραλείπεται η 2η μέρα  

Hotel 

LIBERTY 3* 

3 ημέρες 
Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
Τιμή Early booking 

129€ 
Τιμή συμμετοχής 

149€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +35€ 
4 ημέρες 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
Τιμή Early booking 

165€ 
Τιμή συμμετοχής 

185€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 50€ 
 

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

 
 



ΛΑΜΙΑ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ        3, 4 ημέρες  

 
Δελφοί, Αράχωβα, Καρπενήσι, Παύλιανη, Τρίκαλα, Μετέωρα 
 

1η ημέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - 

ΛΑΜΙΑ (480χλμ.)  

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση. Άφιξη στους 
Δελφούς, τον Ομφαλό της γης, και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. 
Συνεχίζουμε για την Αράχωβα, μία πόλη χτισμένη στους πρόποδες του 
Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά δρομάκια και υπέροχη θέα 
στον κάμπο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. Έπειτα θα 
κατευθυνθούμε προς τη Λαμία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα θα γνωρίσουμε την πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το 
σημαντικότερο μνημείο της, το κάστρο, τον αμεσότερο μάρτυρα της 
ιστορίας της, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του 
Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ – 
ΛΑΜΙΑ (200χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για µία μοναδική εκδρομή 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. Θα γνωρίσουμε 
την πόλη και στη συνέχεια θα πορευτούμε προς το Μοναστήρι της 
Παναγιάς Προυσιώτισσας, το οποίο είναι χτισμένο σε απότομο βράχο. Εκεί, 
υπάρχει ένα μικρό μουσείο, µε προσωπικά αντικείμενα του Γεώργιου 
Καραϊσκάκη. Γεύμα καθοδόν και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης και θα γευτούμε το 
Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΑΜΙΑ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ - ΥΠΑΤΗ (150χλμ.)  

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Παύλιανη, με το φυσικό πάρκο 
αναψυχής στις πηγές του Ασωπού. Αιώρες, ξυλοκρέβατα, φωλιές, 
τελεφερίκ πάνω από το ποτάμι, γέφυρες, τούνελ και μυστικά μονοπάτια με 
ευφάνταστες πινακίδες καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, μας καλούν να 
ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία, και να απολαύσουμε τον καφέ μας μέσα 
στη φύση. Το μεσημέρι επιστροφή στη Λαμία για το Πασχαλινό γεύμα. 
Ξεκούραση και το απόγευμα θα επισκεφθούμε την Υπάτη, όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο στη γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος σταθμός το 
ανδρικό μοναστήρι του Οσίου Αγάθωνα, µε πολλά κειμήλια και το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. Επιστροφή στη Λαμία. Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (370 χλμ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Γνωριμία µε την πόλη και 
ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στους πεζόδρομους της, ή εναλλακτικά στο 
Ληθαίο ποταμό, που διασχίζει την πόλη. Συνεχίζουμε για τα Μετέωρα. Θα 
θαυμάσουμε από κοντά το σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόμενο, όπου οι 
βράχοι υψώνονται σχεδόν κάθετοι και αποτελεί καταφύγιο ερημιτών από το 
12ο µ.Χ. αιώνα. Από τα τριάντα μοναστήρια που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα 
λειτουργούν μόνο έξι. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων και μετά τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ήµερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η επίσκεψη στην 

Παύλιανη. Το Πασχαλινό γεύμα θα πραγματοποιηθεί κατά την εκδρομή μας 
στο Καρπενήσι. Το απόγευμα της 2ης ημέρας θα επισκεφτούμε την Υπάτη 
και την Μονή Αγάθωνος.   

Hotel 

ELENA 3* 
Λαμία 
3 ημέρες 

Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
Τιμή Early booking 

139€ 
Τιμή συμμετοχής 

159€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +45€ 

 
4 ημέρες 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
Τιμή Early booking 

189€ 
Τιμή συμμετοχής 

209€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 55€ 
 

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

 
 



   ΘΑΣΟΣ          3, 4 ημέρες  

 
 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ 
ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ – ΠΟΤΟΣ (250χλµ.)  

Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσα από 
μία πανέμορφη διαδρομή, θα φτάσουμε στη βόρεια πλευρά του Παγγαίου 
όρους, σε υψόμετρο 753 μέτρων, όπου θα επισκεφτούμε τη σημαντική 
Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή 
εικόνας της Αχειροποιήτου Θεοτόκου που κατά την παράδοση είναι μία 
από τις εικόνες που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την Κεραμωτή, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο. 
Άφιξη και πρώτη γνωριμία με το Λιμένα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
στη διάθεσή μας για φαγητό εξ ιδίων. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: Μ. Σάββατο ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΛΥΚΗ – ΠΟΤΑΜΙΑ – 
ΛΙΜΕΝΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΠΟΤΟΣ (110χλµ.)  

Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από το Μοναστήρι 
του Αρχάγγελου Μιχαήλ, του προστάτη του νησιού, όπου φυλάσσετε 
καρφί της Σταυρώσεως του Χριστού και η Θαυματουργή εικόνα του 
Ταξιάρχη. Συνεχίζουμε για την Αλυκή µε τα αρχαία ορυχεία μαρμάρου και 
για την Ποταμιά. Έπειτα αναχωρούμε για το Λιμένα, την πρωτεύουσα του 
νησιού. Εδώ θα δούμε τα ερείπια του ιερού του Ποσειδώνα, του ιερού του 
Διονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο Θέατρο, την Ακρόπολη και το 
Αρχαιολογικό μουσείο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Παναγιά, 
ένα γραφικό ορεινό χωριό με σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό 
Μακεδονικό ρυθμό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγίας. Ελεύθερος 
χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία και στη συνέχεια θα 
δειπνήσουμε µε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΤΟΣ (28χλμ.) & ΤΟ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ  
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για το Θεολόγο, ένα όμορφο χωριό σε 
υψόμετρο 220 μέτρων, µε παλιά αρχοντικά και πλακόστρωτα δρομάκια. 
Αποτελεί τουριστικό κέντρο και υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού. Το χωριό 
φημίζεται για την κουζίνα του και συγκεκριμένα για τα κρεατικά του με πιο 
δημοφιλές το κατσικάκι. Μετά τη βόλτα μας θα επιστρέψουμε στον Ποτό, 
ένα δημοφιλές παραθαλάσσιο χωριό, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για να απολαύσουμε το 
μεσημεριανό Πασχαλινό μας γεύμα. Ξεκούραση και το απόγευμα θα 
επισκεφτούμε τα Λιμενάρια, όπου θα γνωρίσουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη 
κωμόπολη του νησιού, με μοναδική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος, το Άγιο 
όρος και τη Λήμνο. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: ΛΙΜΕΝΑΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(230χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για το Λιμένα, όπου θα πραγματοποιήσουμε τις 
τελευταίες αναμνηστικές αγορές στην κεντρική αγορά και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για καφέ. Επιβίβαση στο πλοίο προς Κεραμωτή. Άφιξη 
και αναχώρηση για την υπέροχη Καβάλα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, 
καφέ και φαγητό. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην 
πόλη μας.  
 
Σημείωση: Στο 3ήμερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η επίσκεψη 

στην Ι.Μ. Εικοσιφοίνισσας και την πρώτη μέρα επισκεπτόμαστε την 
Αλυκή, την Ποταμιά και την Παναγιά. Την τελευταία μέρα θα δούμε την 
Ι.Μ. Αρχαγγέλου και τον Λιμένα. 

Hotel 

POTOS 3* 

3 ημέρες 
Αναχώρηση στις 

15 – 17/4 
Τιμή Early booking 

159€ 
Τιμή συμμετοχής 

179€ 
Με ημιδιατροφή  
( εορταστικά )  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου +60€ 
4 ημέρες 

Αναχώρηση στις 

14 – 17/4 
Τιμή Early booking 

199€ 
Τιμή συμμετοχής 

219€ 
Με ημιδιατροφή  
( εορταστικά )  

 

Επιβάρυνση μονόκλινου+ 75€ 
 

Περιλαμβάνει:Τις μεταφορές µε 
πούλμαν του γραφείου µας.  
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια.  Περιηγήσεις 
που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας. 
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 

 



  ΣΥΡΟΣ           5 ημέρες βράδυ 

 
 
1η ημέρα : Μ. Πέμπτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΥΡΙΟ (540 χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 22.30 και αναχώρηση για Λαύριο. 
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φτάνουμε το πρωί στο 
λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την αρχόντισσα των 
Κυκλάδων, την Σύρο. 
 
2η ημέρα: Μ. Παρασκευή   ΣΥΡΟΣ 
Άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Ξεκούραση. Το 
απόγευμα περιήγηση στην Ερμούπολη την πρωτεύουσα του νησιού και 
όλων των Κυκλάδων, θα δούμε την πλακόστρωτη πλατεία Μιαούλη με το 
Δημαρχείο και τον ανδριάντα του ναύαρχου αγωνιστή Ανδρέα Μιαούλη, την 
εξέδρα της Δημοτικής μπάντας, το Δημοτικό θέατρο. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Μ. Σάββατο ΣΥΡΟΣ γύρος νησιού 
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας την επίσκεψή 
μας από το Φοίνικα, φυσικό λιμάνι του νησιού με χρυσή αμμουδιά, την 
Ντελαγράτσια ή Ποσειδωνία με τις όμορφες επαύλεις και συνεχίζουμε για 
Μέγα Γιαλό – Βάρη – Αζόλιμνο, με ενδιάμεση στάση για βόλτα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Ανάσταση και στην συνέχεια δείπνο, με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΣΥΡΟΣ  
Αναχώρηση μετά το πρωινό για επίσκεψη της Ερμούπολης με τα υπέροχα 
νεοκλασικά αρχοντικά, δείγματα πολιτισμού και ευημερίας. Επίσκεψη στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το μουσείο 
Κυκλαδικής Τέχνης, το Θέατρο Απόλλων, το μοναδικό Δημαρχείο στην 
Μαρμάρινη πλατεία Α. Μιαούλη, όπου βρίσκεται και ο ανδριάντας του. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου, όπου 
θα θαυμάσουμε την ομώνυμη αυθεντική εικόνα του EL GRECO. Πασχαλινό 
γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα της 
Κυριακής στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης, στην Ερμούπολη, ψάλλετε ο 
Εσπερινός της Αγάπης και ακολουθεί το ευαγγελικό μήνυμα της 
Ανάστασης, το οποίο διαβάζεται σε 12 γλώσσες. Κοντά στο ναό της 
Κοίμησης της Θεοτόκου όπου φιλοξενείται η περίφημη εικόνα της 
Θεοτόκου, έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μετά τον Εσπερινό, καίνε 
τον Ιούδα, ένα ομοίωμα από εύφλεκτο υλικό, έθιμο που ξεκίνησε πριν από 
80 χρόνια και συνεχίζεται ως σήμερα. Διανυκτέρευση. 
 
5η ημέρα: ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(550 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι, απόπλους για το Λαύριο. Άφιξη και 
με προορισμό μας το Σούνιο, θα επισκεφτούμε (προαιρετικά)τον επιβλητικό 
ναό του θεού Ποσειδώνα που βρίσκεται σε πανοραμικό σημείο με θέα. 
Χρόνος για φωτογραφίες και συνεχίζουμε την εκδρομή μας στο Λαύριο. Μια 
πόλη με πλούσια ιστορία και βιομηχανική ταυτότητα στο νότιο  
ανατολικότερο άκρο της αττικής ακτογραμμής. Συνεχίζουμε την περιήγηση 
μας με στάση το Ρολόι στο λιμάνι. Χρόνος εξ ιδίων για φαγητό και με τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιστρέψουμε στην πόλη μας το βράδυ. 

Αναχώρηση στις 

13 – 17/4 
 
 
 

Hotel 

FRANCOISE 2* 
Γαλησσάς  

 
 
 

Τιμή Early booking 

249€ 
Τιμή συμμετοχής 

269€ 
Με πρωινό 

+ 55€ τα 2 εορταστικά  
 

Επιβάρυνση μονόκλινου +75€ 
 
 
 
 
 

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

 
 



ΤΗΝΟΣ 
13 – 17/ 4 /2023 

 5 ημ πρωινή & βραδινή αναχώρηση  
 

1η µέρα: Μ. Πέμπτη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ (534 χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07.00 αναχώρηση, περνώντας από Λάρισα, Βόλο, Λαµία, µε 
στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη Ραφήνα, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση.  
2η µέρα: Μ. Παρασκευή ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ  

 Πρωινό και αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυµα της Ευαγγελίστριας, παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας 
στο ναό της Μεγαλόχαρης και ακολουθεί ο γύρος του νησιού κατά τη διάρκεια του οποίου θα επισκεφθούµε 
τη µονή της Αγίας Πελαγίας. Αναχώρηση για τα όµορφα χωριά Μουντάδος, Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάµπο, 
Καρδιανή, Υστέρνια, άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον Πύργο, όπου θα 
µπορέσετε να επισκεφθείτε το µουσείο και σπίτι του περίφηµου γλύπτη Γιαννoύλη Χαλεπά όπως επίσης και 
το µουσείο Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στη γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό 
χωρίο Πάνορµος. Το απόγευµα παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση.  
3η µέρα: Μ. Σάββατο ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ (προαιρετική)  

Πρωινό και προαιρετική εκδροµή στη Μύκονο. Επιστροφή στην Τήνο. Για όσους µείνουν στην Τήνο, η µέρα 
είναι στη διάθεσή σας για να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και να γνωρίσετε την όµορφη Τήνο µε 
τους γραφικούς δρόµους. Το βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης και στη συνέχεια 
Αναστάσιµο δείπνο µε µαγειρίτσα. Διανυκτέρευση.  
4η µέρα: Κυριακή του ΠΑΣΧΑ ΤΗΝΟΣ  
 Πρωινό και ελεύθερη ηµέρα στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στο όµορφο νησί και από νωρίς το 
µεσηµέρι Πασχαλινό γεύµα. Διανυκτέρευση.  
5η µέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (534 χλµ.)  
Πρωινό και στη συνέχεια επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας όπου θα δείτε το ναό της Εύρεσης, το 
Μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειµηλίων και τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος 
ελεύθερος στην Χώρα και επιβίβαση στο πλοίο για Ραφήνα, άφιξη και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 5 ημέρες / βραδινή αναχώρηση / 3 διανυκτερεύσεις  
1η µέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ Αναχώρηση 22.00.  
2η µέρα: ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ Άφιξη το πρωί στη Ραφήνα, επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη στην Τήνο. 
Περιφορά Επιταφίου. 
3η µέρα: ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ Γύρος νησιού. Το βράδυ Ανάσταση, Αναστάσιµο δείπνο  
4η µέρα: ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ (προαιρετική). Πασχαλινό γεύµα.  
5η µέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (534 χλµ.)  

 

ΔΙΑΜΟΝΗ  Αναχώρηση 13/4 πρωί Αναχώρηση 13/4 βράδυ 

ΝΙΚΗ δωμάτια  249€ 219€ 

ΣΟΥΛΑ / ΦΛΩΡΑ δωμάτια  259€ 229€ 

LEANDROS 2* 285€ 249€ 

VENUS 2* 295€ 255€ 

AGERI  3* 299€ 259€ 

TINION 3* 339€ 295€ 

ΝΑΜΑ 3* 345€ 299€ 

ΝΑΜΑ 3* θέα θάλασσα 359€ 319€ 

 

 Το πούλμαν ακολουθεί τους εκδρομείς στο νησί  /  + 50€ τα 2 εορταστικά  
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 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα πρωινά στα ξενοδοχεία (εκτός από το δωμάτια ΝΙΚΙ, SOULA, FLORA  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. 
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