THNOΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις κάθε Τετάρτη

1η ημέρα Αναχώρηση για Ραφήνα - Τήνο

Κάμπος, Καρδιανή, Υστέρνια, Πλατιά και καταλήγουμε στον
Πύργο. Επίσκεψη στο σπίτι και στο μουσείο του Γιαννούλη
Χαλεπά και σύντομη στάση στην κεντρική πλατεία του χωριού
με τον αιωνόβιο πλάτανο, την υπέροχη μαρμαρόγλυπτη κρήνη
καθώς και τα παραδοσιακά καφενεδάκια. Καταλήγουμε για καφέ
ή φαγητό εξ΄ιδίων ή ακόμα και μπάνιο στην όμορφη παραλία
2η ημέρα: Τήνος (Θεία Λειτουργία) - Γύρος νησιού
και λιμανάκι του χωριού Πανόρμου. Χρόνος ελεύθερος και το
Αναχώρηση το πρωί για το Ίδρυμα της Μεγαλόχαρης. απόγευμα επιστροφή στην Χώρα. Ελεύθεροι.
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας, κοινωνία και πρωινό
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια προσκύνημα στο Μοναστήρι της 3η ημέρα Τήνος - Ραφήνα - Επιστροφή
Αγίας Πελαγίας (Ιερός Ναός, το Κελί της Αγίας, το Καθολικό του Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτείτε το Ιερό Ίδρυμα
Μοναστηριού). Συνεχίζουμε για το χωριό Βώλαξ, όπου είναι της Μεγαλόχαρης. Μπορείτε επίσης να δείτε τα αξιοθέατα (Ιερός
ένα παλιό μεσαιωνικό χωριό, περιτριγυρισμένο από τεράστιους Ναός, Ναός Εύρεσης Εικόνας, Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών,
γρανιτένιους ογκόλιθους, ίσως ηφαιστιογενούς προέλευσης. Πινακοθήκη, έκθεση εικόνων και κειμηλίων) ή ελεύθερος χρόνος
Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο και στο μικρό υπαίθριο στη Χώρα. Μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για
πέτρινο θέατρο. Αναχώρηση και διέλευση απ’ τα χωριά Σκαλάδος, Ραφήνα. Άφιξη και αναχώρηση με το πούλμαν για την πόλη μας.
Συγκέντρωση το πρωί στο γραφείο μας και αναχώρηση, στάση
καθ΄οδόν για καφέ ή φαγητό και συνεχίζουμε για το λιμάνι της
Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη το
βράδυ και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Αναχώρηση
Κάθε Σάββατο
& 25.10

πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και τη θαυμάσια
θέα. Τέλος, βόλτα και ελεύθερος χρόνος στις γραφικές Μπενίτσες.
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κέρκυρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Ηγουμενίτσα,
επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων. 3η ημέρα Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα - Γιάννενα Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και το απόγευμα επίσκεψη στο Επιστροφή
γραφικό και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική Πρόγευμα και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού. Θα
θέα προς το νησάκι με τη μονή Βλαχερνών του 17ου αιώνα. επισκεφθούμε την Παλαιοκαστρίτσα. Στην κορυφή πευκόφυτου
Μπορείτε να κατεβείτε από το μονοπάτι που υπάρχει, και το λόφου βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό καστρομοναστήρι της
Ποντικονήσι το πλέον ξακουστό από τα αξιοθέατα στη Κέρκυρα, με Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά πολύτιμη
το μοναστήρι του Παντοκράτορα όπου μπορείτε να επισκεφθείτε με συλλογή εικόνων, βιβλίων και σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα
τα βαρκάκια που πραγματοποιούν πολλά και τακτικά δρομολόγια. οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας.ελεύθερος χρόνος και μετάβαση
στο λιμάνι. Απόπλους για Ηγουμενίτσα περίπου στις 12:30.
2η ημέρα Κέρκυρα - Άγιος Σπυρίδωνας - Αχίλλειο Έπειτα επίσκεψη στα Γιάννενα και στο γραφικό νησί της λίμνης
Μπενίτσες
Παμβώτιδας. Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το
Πρόγευμα θα περιηγηθούμε στην Κέρκυρα. Μεταξύ άλλων θα βράδυ στην πόλη μας.
δούμε τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την
πλατεία Λιστόν και το παλιό Φρούριο. Συνεχίζουμε για το Γαστούρι
όπου θα επισκεφθούμε το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι της
θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ), με τους

38

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΣ ΚΟΣΤΙΖΕΙ 0,50€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2* STUDIOS & ΠΑΝΣΙΟΝ •
1,5€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* • 3€ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*
Όλα τα studio και τα ξενοδοχεία έχουν ιδιαίτερο μπάνιο τα δωμάτια
είναι κλιματιζόμενα και καθαρά διαθέτουν τηλεόραση και έχουν
πρόσβαση στο Ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας
Επιβ. Μονόκ.
45€
49€
49€
49€

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Μέτσοβο - Κέρκυρα - Κανόνι Ποντικονήσι

26.10

• Διαμονή σε επιλεγμένα studio ή ξενοδοχεία • πρωινό στα
ξενοδοχεία (εκτός από τα studio) Μετακινήσεις με ιδιόκτητα
πολυτελή πούλμαν. Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα •
Έμπειρο συνοδό του γραφείου ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια
Φ.Π.Α. Επιβάρυνση μονόκλινου +25%, | Έκπτωση παιδιού (2-12
ετών) 35% σε δίκλινο δωμάτιο γονέων Δεν περιλαμβάνονται
Εισόδους μουσείων, τo φόρο διανυκτέρευσης, ποτά,
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Ξενοδοχείο
Διατροφή Κανονική Τιμή Παιδί 2-12
59€
149€
studio Tinos / Fedra
65€
169€
Oceanis / Avra / Thalia
Πρωϊνό
65€
175€
Asteria / Ageri / Aeolos / Tinion
69€
189€
Tinos Beach
*Η διαμονή στο STUDIO FEDRA/ STUDIΟ TΗΝΟΣ είναι χωρίς πρωινό.

KEΡΚΥΡΑ

Αναχώρηση

Περιλαμβάνονται Εισιτήρια πλοίων σε σαλόνια (οικ. θέση)

Περιλαμβάνοντα Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται:

Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Magna Graecia 4*
περιοχή Δασιά

Ημιδιατροφή

159 €

99 €

69 €

ΔΕΛΦΟΊ - ΑΡΆΧΩΒΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση για Δελφούς

περπατήσουμε στο γραφικό χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες, “ιστορικές γωνιές”. Επιστροφή και
Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για Άμφισσα, Δελφούς. το βράδυ προαιρετική διασκέδαση
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς,
που οι αρχαίοι αποκαλούσαν ‘’Ομφαλό της Γης’’.
3η ημέρα Δελφοί - Αράχοβα – Ιτέα - Επιστροφή
Πρόγευμα & επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου και μουσείου
2η ημέρα Δελφοί - Γαλαξίδι - Ναύπακτος
των Δελφών. Έπειτα αναχώρηση και χρόνος ελεύθερος στην
Πρόγευμα & αναχώρηση για Ναύπακτο, θα δούμε το δημοφιλή Αράχοβα. Περπατώντας στην γραφική κωμόπολη
καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το κτισμένη στα νότια του όρους Παρνασσού θα γνωρίσουμε πολλά
κυκλικό λιμανάκι τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και αξιοθέατα. Αργότερα επίσκεψη για καφέ στην παραλιακή Ιτέα.
κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη συνέχεια Στη συνέχεια αναχωρούμε με προορισμό την πόλη μας. Άφιξη
επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να νωρίς το βράδυ.
Αναχώρηση
26.10

Περιλαμβάνονται Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία.

Μεταφορές – μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία της εταιρείας
μας. Περιηγήσεις – ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ .
Δεν περιλαμβάνει Εισόδους μουσείων, πάρκων και
αρχαιολογικών χώρων, διασκεδάσεις, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Castri 3* περιοχή Δελφοί

Πρωινό

109 €

95 €

49 €

ΕΥΒΟΙΑ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Χαλκίδα

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, Βόλο, Αλαμάνα
με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στη Χαλκίδα
που απλώνεται τόσο στην ευβοϊκή όσο και στη βοιωτική ακτή του
πορθμού του Ευρίπου. Σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών λόγω
της σημαντικής γεωγραφικής θέσης της και μήλο της Έριδος για
τους ισχυρούς κάθε εποχής. Την όμορφη εικόνα της σύγχρονης
πόλης συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος, το κάστρο, οι
μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά αρχοντικά.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Χαλκίδα - Αυλωνάρι - Κύμη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ανατολική Εύβοια. Διέλευση από
Βέλος, Λέπουρα, άφιξη στο χωριό Αυλωνάρι. Ελεύθεροι να δούμε
τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου και τη βυζαντινή εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου και συνεχίζουμε για Κύμη. Ελεύθερο απόγευμα
Αναχώρηση
26.10

στη Χαλκίδα, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά το ασύνηθες και
μοναδικό φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση.
3η ημέρα Χαλκίδα - Αρτάκη - Προκόπι - Λίμνη Αιδηψός - Γλύφα - Επιστροφή

Ξεκινάμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της στην Αρτάκη
της Προποντίδας, τόπο καταγωγής των προσφύγων που
εγκαταστάθηκαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συνεχίζουμε
για Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ Γιάννη τον Ρώσο. Ο
ναός είναι αφιερωμένος στον ομώνυμο άγιο. Επόμενοι σταθμοί
η Λίμνη και Αιδηψός, που η φύση προίκισε απλόχερα με ιαματικά
νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και ευεξία του επισκέπτη,
αλλά και με τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για
φαγητό και απόπλους από Αγιόκαμπο για τη Γλύφα, από όπου με
το λεωφορείο μας συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη το βράδυ.

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.Πρόγευμα σε μπουφέ στον
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και
εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής.Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Paliria 3*

Πρωινό

119 €

69 €

59 €

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Γαλαξίδι - Ναύπακτος Μεσολόγγι

λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Το απόγευμα θα μεταβούμε
στο Αγρίνιο που βρίσκεται κτισμένο στον εύφορο κάμπο του
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο και Παναιτωλικού και αποτελεί σημαντικό οικονομικό, πολιτιστικό,
συνεχίζουμε για το γραφικό Γαλαξίδι. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε πνευματικό και συγκοινωνιακό κέντρο. Χρόνος για καφέ και
στη Ναύπακτο, όπου θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο επιστροφή στο ξενοδοχείο.
κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη και το κυκλικό λιμανάκι. Άφιξη στο
3η ημέρα Μεσολόγγι - Άρτα - Πρέβεζα - Επιστροφή
Μεσολόγγι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την Άρτα και το ομώνυμο γεφύρι
διάσημο για τη μοναδική αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες
2η ημέρα Μεσολόγγι (περιήγηση πόλης) - Αγρίνιο
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη των «Ελεύθερων του Άραχθου. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα, όπου βρίσκεται
πολιορκημένων» όπου θα δούμε τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι χτισμένη στην είσοδο του Αμβρακικού Κόλπου και θα έχουμε
- μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Αναχώρηση και άφιξη
Παρασκευής, τη μονή του Αγίου Συμεών καθώς και την περίφημη στην πόλη μας το βράδυ.
Αναχώρηση
26.10

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία,
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Liberty 3*

Πρωινό

115 €

75 €

49 €
39

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
1η ημέρα Αναχώρηση - Ζαγοροχώρια - Γιάννενα

Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και με
ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο ορεινό χωριό της Ηπείρου,
Μονοδένδρι. Επίσκεψη στη μονή Αγίας Παρασκευής και από
ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου. Συνεχίζουμε για το
μεγαλύτερο σε πληθυσμό χωριό του Ζαγορίου, Τσεπέλοβο, χρόνος
για γεύμα. Το απόγευμα φτάνουμε στα Γιάννενα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
2η ημέρα Γιάννενα - Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή
Μολυβδοσκέπαστης

Πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό Καλπάκι, όπου
θα επισκεφθούμε το πολεμικό μουσείο. Συνεχίζουμε για τη
μονή Μολυβδοσκέπαστης, εκεί που οι πρόποδες του όρους
Νεμέρτσικα συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά στη συμβολή του
με το Σαραντάπορο, βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα της μονής προέρχεται από τις
μολύβδινες πλάκες που αντί για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες,
Αναχώρηση
26.10

Αναχώρηση
26.10

Essence 4* sup.

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια εξερεύνηση στο
βουνό των Κενταύρων. Πρώτη μας στάση, το πηλιορείτικο μπαλκόνι
με την απέραντη θέα στο Αιγαίο, Τσαγκαράδα. Συνεχίζοντας, μέσα
από μια καταπράσινη και εντυπωσιακή διαδρομή θα φτάσουμε στο
Τρίκερι, στο νοτιότερο άκρο της χερσονήσου της Μαγνησίας με
την παραδοσιακή ατμόσφαιρα και φυσική ομορφιά. Στις υπέροχες
ακρογιαλιές του θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα απολαύσουμε

40

αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο.

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

135 €

Πρωινό

140 €

Πρωινό

69 €

Παιδί για 2
διανυκτερεύσεις
Ηλικία 0-6 ετών Δωρεάν
Ηλικία 6-12 ετών 25 €

3 ΗΜΕΡΕΣ

2η ημέρα Χάνια - Τσαγκαράδα - Τρίκερι - Χάνια

26.10

αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.Πρόγευμα στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

79 €
Essence 4* sup.
145 €
Ταξιδέψτε με δικό σας μεταφορικό μέσο - Ατομικό πακέτο
Τιμή Δωματίου για 2
Ξενοδοχείο
Διατροφή
διανυκτερεύσεις

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση με προορισμό
τα Χάνια. Μετά από μια υπέροχη διαδρομή και αφού περάσουμε
από την Πορταριά και την Μακρυνίτσα θα φτάσουμε στα Χάνια
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε
τον γραφικό Άγιο Ιωάννη, ξακουστή παραλία και κορωνίδα του
τουρισμού του Πηλίου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

Αναχώρηση

Πρόγευμα και θα επισκεφθούμε το επιβλητικό σπήλαιο
Περάματος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το νησάκι της λίμνης
Παμβώτιδας με πλοιάριο. Χρόνος για γεύμα εξ ιδίων και στη
συνέχεια αναχώρηση για το γραφικό Μέτσοβο. Άφιξη το βράδυ
στην πόλη μας.
Διατροφή

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως

Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,

3η ημέρα Γιάννενα - Σπήλαιο Περάματος - Μέτσοβο Επιστροφή

Giotis Boutique 4* περιοχή Νεοκαισάρεια

1η ημέρα Αναχώρηση - Χάνια - Άγιος Ιωάννης - Χάνια

26.10

σκέπαζαν παλιότερα το καθολικό της. Αναχώρηση για την Κόνιτσα.
Το όνομά της το έχει πάρει από την σλαβική λέξη «konitza» που
σημαίνει αλογοπάζαρο. Η πόλη είναι χτισμένη αμφιθεατρικά
στους πρόποδες του βουνού Γυμνάδι και η φυσική της ομορφιά
είναι αξεπέραστη. Κατά την επίσκεψή σας θα έχετε την ευκαιρία
να θαυμάσετε τα παλιά πετρόκτιστα αρχοντικά, τα εξαιρετικής
αρχιτεκτονικής γεφύρια της, όπως η γέφυρα του Αώου, του
Βοϊδομάτη και της Μαύρης Πέτρας. Χρόνος ελεύθερος για καφέ
και φαγητό. Επιστροφή στα Γιάννενα. Το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης.

Ξενοδοχείο

ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΗΛΙΟ

Αναχώρηση

3 ΗΜΕΡΕΣ

την παραδοσιακή πηλιορείτικη κουζίνα. Το βράδυ επιστροφή
στον ξενοδοχείο μας στα Χάνια.
3η ημέρα Χάνια - Βυζίτσα – Μηλιές - Καλά Νερά –
Επιστροφή

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Βυζίτσα, από
τα πιο γνωστά και παραδοσιακά χωριά του Πηλίου. Αποτελεί
διατηρητέο οικισμό που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία τα οποία
συνθέτουν το γνήσιο πηλιορείτικο τοπίο. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε τις Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα χωριά του
βουνού των Κενταύρων. Συνεχίζουμε για τα Καλά Νερά που
βρίσκονται στον Παγασητικό κόλπο και χαρακτηρίζονται από τα
αρχοντικά και τα παραδοσιακά κτίρια. Θα κάνουμε το μπάνιο μας.
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στα στενά δρομάκια και
τη γραφική προβλήτα με τα πολλά καταστήματα και τα ξακουστά
βολιώτικα τσιπουράδικα. Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το
ταξίδι της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,

αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Tasia Mountain 3*
περιοχή Χάνια Πηλίου

Πρωινό

129 €

69 €

59 €

Ξενοδοχείο

Ταξιδέψτε με δικό σας μεταφορικό μέσοΑτομικό πακέτο
Τιμή Δωματίου για 2
Διατροφή
διανυκτερεύσεις

Xenia Palace 4*
περιοχή Πορταριά Πηλίου

Πρωινό

240 €

Παιδί για 2 διανυκτερεύσεις
Ηλικία 0-6 ετών Δωρεάν
7-12 ετών 20 €

Ηλικία

ΣΚΙΑΘΟΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Βόλος - Σκιάθος

μικρή αυτή χερσόνησος χωρίζει στα δύο το λιμάνι της Σκιάθου.
Συγκέντρωση στα γραφεία μας το πρωί, αναχώρηση και μέσω Επίσης, το σπίτι μουσείο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ένα
Λάρισας άφιξη στο λιμάνι του Βόλου. Επιβίβαση στο πλοίο και διώροφο κτίριο που φιλοξενεί προσωπικά αντικείμενα του
απόπλους για τη Σκιάθο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. «άγιου των ελληνικών γραμμάτων».
Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με τη γύρω περιοχή.
3η ημέρα Σκιάθος - Βόλος - Επιστροφή

2η ημέρα Σκιάθος

Χρόνος ελεύθερος για έναν τελευταίο περίπατο στη Σκιάθο.
Ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε να γνωρίσετε τα αξιοθέατα του Μετάβαση στο λιμάνι και απόπλους για Βόλο. Επιβίβαση στο
νησιού, όπως το Μπούρτζι, ένα μικρό κατάφυτο νησάκι με τα λεωφορείο και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.
ερείπια ενός βενετσιάνικου φρουρίου και τα νεοκλασικά κτίρια. Η

Αναχώρηση

Περιλαμβάνονται Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Μεταφορά με

λεωφορείο προς και από το λιμάνι του Βόλου. Διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία όπως αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.
Πρόγευμα στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Aretousa 3*

Πρωινό

145 €

99 €

45 €

ΛΕΥΚΑΔΑ

4 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα Αναχώρηση - Σύβοτα - Πάργα - Λευκάδα

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για τη
βορειοδυτική ακτή της Ηπείρου. Θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη
Πάργα και τα μαγευτικά Σύβοτα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στη Λευκάδα με τους γραφικούς οικισμούς, την πυκνή βλάστηση
και τους εντυπωσιακούς όρμους με τα διάφανα γαλαζοπράσινα
νερά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα Λευκάδα - Προαιρετική κρουαζιέρα Φισκάρδο
- Ιθάκη - Σκορπιός

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Νυδρί, το πιο τουριστικό μέρος
του νησιού και γνωστό γιατί βρίσκεται απέναντι από τον Σκορπιό.
Δυνατότητα για μια προαιρετική θαλάσσια εκδρομή στο Φισκάρδο
της Κεφαλονιάς (εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες), στη
μυθική Ιθάκη (πατρίδα του Οδυσσέα) και στα Πριγκιπόννησα, το
Μεγανήσι όπου βρίσκεται και η σπηλιά του θρυλικού υποβρυχίου
«Παπανικολής» και τον Σκορπιό του Ωνάση που πλέον έχει αλλάξει
ιδιοκτησία. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση
25.10

3η ημέρα Λευκάδα (περιήγηση πόλης)

Πρόγευμα και περιήγηση στο νησί. Θα αρχίσουμε με περίπατο
στην πόλη της Λευκάδας. Όμορφα σοκάκια, μικρές πλατείες,
παραδοσιακά σπίτια, περίτεχνα καμπαναριά και πλακόστρωτοι
πεζοδρόμοι συνθέτουν τον χαρακτήρα της πόλης. Θα θαυμάσουμε
τη θέα από το μοναστήρι της Παναγίας Φανερωμένης, και τον
Άγιο Νικήτα. Θα δούμε επίσης το Ενετικό κάστρο.
4η ημέρα Λευκάδα - Πρέβεζα - Άρτα - Επιστροφή

Πρόγευμα και περιήγηση στη δυτική πλευρά του νησιού η οποία
χαρακτηρίζεται από τις ωραιότερες ακτές όπως το Κάθισμα
και Άγιος Νικήτας. Αναχωρούμε για την Πρέβεζα, όπου θα
έχουμε χρόνο για περίπατο στην όμορφη πόλη. Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς την Άρτα με το ομώνυμο γεφύρι διάσημο
για τη μοναδική αρχιτεκτονική του, που ενώνει τις όχθες του
Άραχθου. Επιστροφή στην πόλη μας το βράδυ.

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στον
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,

αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα,αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Sunshine Inn 3*
περιοχή Λυγιά

Πρωινό

175 €

89 €

89 €
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ΤΟΛΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
1η ημέρα Αναχώρηση - Επίδαυρος - Τολό

4 ΗΜΕΡΕΣ

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για
Βόλο, Αλαμάνα, Ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο,
περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση
για Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

αναχώρηση για τον Πόρο, περνώντας από Ερμιόνη και Γαλατά.
Άφιξη στον Πόρο, ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και στην
επιστροφή θα περάσουμε από το πανέμορφο Λεμονοδάσος.
Χρόνος στην Ερμιόνη για καφέ και στη συνέχεια επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

2η ημέρα Τολό - Προαιρετική εκδρομή Σπέτσες και Ύδρα

4η ημέρα Τολό - Ναύπλιο - Μυκήνες - Επιστροφή

Πρόγευμα και στη συνέχεια απόπλους για προαιρετική εκδρομή
στις Σπέτσες και Ύδρα. Οι Σπέτσες, με τα πολλά μνημεία και
κανόνια του 1821, αναδεικνύουν την ιστορική τους ταυτότητα.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ύδρα, νησί που έχει συνδέσει το
όνομά του με τους ναυτικούς αγώνες του 1821.

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να
περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης, στο επιβλητικό
κάστρο του Παλαμηδίου και να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα
το μαγευτικό Μπούρτζι. Έπειτα επίσκεψη στις Μυκήνες όπου θα
δούμε το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το
3η ημέρα Τολό - Πόρτο Χέλι - Πόρος - Ερμιόνη
Αρχαιολογικό Μουσείο. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για
Πρόγευμα και θα μεταβούμε στο Πόρτο Χέλι με τον κλειστό Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη πόλη μας.
κόλπο και την εντυπωσιακή φύση που τον κυκλώνει. Το μεσημέρι
Αναχώρηση
25.10

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αυτά

αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρόγευμα σε μπουφέ στον
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις
και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω
πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής.Φιλοδωρήματα,

αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Frini 2* περιοχή Τολό

Πρωινό

145 €

89 €

65 €

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
1η ημέρα Αναχώρηση - Καρπενήσι

3 ΗΜΕΡΕΣ
3η ημέρα Καρπενήσι - Υπάτη - Μονή Αγάθωνα -

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί Γοργοπόταμος - Επιστροφή
για Καρπενήσι, με ενδιάμεσες στάσεις, σε Τέμπη, Βόλο, Στυλίδα. Πρόγευμα και αναχώρηση για Υπάτη και μονή Αγάθωνα.
Συνεχίζουμε για την ιστορική γέφυρα Γοργοποτάμου που
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
βρίσκεται πάνω από το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει
2η ημέρα Καρπενήσι - Προυσσός
τις δύο πλαγιές της Οίτης. Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση της περιοχής, θα κύριος σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Στις 25
επισκεφθούμε τους Κορυσχάδες, όπου βρίσκεται το Μουσείο Νοεμβρίου του 1942, αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με Άγγλους
της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό Χωριό και το Μεγάλο και θα Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του συμμαχικού στρατηγείου
καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Προυσσιώτισσας, όπου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας
φυλάγεται η εικόνα της Παναγίας, που είναι έργο του Ευαγγελιστή μεγάλη καθυστέρηση στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν
Λουκά. Επιστροφή στο Καρπενήσι. Το βράδυ προαιρετική τους συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις
διασκέδαση.
ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων
στη Στυλίδα. Επιστροφή το βράδυ στην πόλη μας.
Αναχώρηση
26.10
42

Περιλαμβάνονται Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως

αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο.Πρόγευμα στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά.Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Δεν περιλαμβάνονται Φόρος διαμονής. Φιλοδωρήματα,

αχθοφορικά.Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Κανονική Τιμή

Παιδί 2-12

Επιβ. Μονόκ.

Castri 3*

Πρωινό

125 €

75 €

59 €

