ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
7 ημέρες

22 – 28 / 10 / 2019
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αναχώρηση απο το γραφείο μας το πρωί για Πειραιά δια µέσου Λάρισας και Λαµίας. Με τις απαραίτητες στάσεις
φτάνουμε στον Πειραιά και απόπλους στις 21:00 με διανυκτέρευση στο καράβι.
2η μέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά από 9 ώρες άφιξη το πρωί στο λιµάνι του Ηρακλείου. Αποβίβαση και ελεύθερος χρόνος για την πόλη του
Ηρακλείου. Το μεσημέρι τακτοποίηση στα δωμάτια για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟΣ - ΓΟΥΒΕΣ
Πρωινό και ξεκινάμε για την ξενάγηση µας στην Κνωσό, την μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Μινωικής
Κρήτης , που ιδρύθηκε από τον μυθικό Μίνωα και έγινε το κέντρο του λαμπρού Μινωικού πολιτισμού. Το
1910 περίπου ο άγγλος Έβανς απεκάλυψε τεράστιο συγκρότηµα ερειπίων της πόλης, που περιλαμβάνει
ανάκτορα, αποθήκες, οικίες, τάφους, ναούς µε έξοχες τοιχογραφίες αγγεία και ποικίλα ευρήματα. Στη συνέχεια
περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης του Ηρακλείου. Στην πλατεία Ελευθερίας δεσπόζουν το άγαλμα του Ελ.
Βενιζέλου και η προτομή του Καζαντζάκη, θα δούμε την παλιά Ενετική Κρήνη του Μοροζίνη µε τα λιοντάρια, το
ναό του Αγίου Τίτου (μαθητής του Αποστόλου Παύλου), το μητροπολιτικό ναό του Αγίου Μηνά και την Ενετική
Λότζια. Καταλήγουμε στο ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Δείπνο. Προαιρετική
διασκέδαση στις Γούβες µε ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΦΟΔΕΛΕ- ΧΑΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση προς την Μονή Αρκαδίου, περιήγηση της Μονής. Συνεχίζουμε για Ρέθυμνο µε το
Ενετικό φρούριο Φορτέτσα στο λιμάνι όπου θα έχετε χρόνο για βόλτα στα γραφικά στενά και για καφέ.
Επόμενος σταθμός µας το Φόδελε. Τόπος, που κατά την παράδοση χάρισε το φως της μέρας στον
μεγαλύτερο σγουράφο ( ζωγράφο) τον EL GRECO. Αναχωρούµε για τα υπέροχα Χανιά. Το βενετσιάνικο
λιµάνι µε το Φάρο και η παλιά πόλη στο κέντρο έχουν χαρίσει στα Χανιά τη φήµη της πιο γραφικής πόλης στην
Κρήτη. Θα επισκεφθούµε τους τάφους των Βενιζέλων που βρίσκονται σε µια έξοχη τοποθεσία επάνω στο
λόφο του προφήτη Ηλία µε πανοραµική θέα στα Χανιά και την ευρύτερη περιοχή. Χρόνος αρκετός για την
περιήγηση και γνωριµία µε την πόλη. Από την κεντρική πλατεία στο Σιντριβάνι, το Γιαλί Τζαµί, την
Μητρόπολη, την Μονή Φραγκισκανών που στεγάζει το αρχαιολογικό µουσείο, το φρούριο Φιρκά, αλλά και τα
Νεώρια. Γεύµα εξ ιδίων. Χρόνος ελεύθερος. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. ∆είπνο – διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΦΑΙΣΤΟ – ΜΑΤΑΛΑ
Πρωινό και Αναχώρηση για την Φαιστό, διανύουµε το κάθετο τµήµα της Κρήτης και το πιο εύφορο (σταφύλια,
κρασί, σταφίδα) και τον μεγαλύτερο κάμπο Μεσαρά. Περνάµε από το χωριό Άγιοι ∆έκα, όπου μαρτύρησαν
δέκα χριστιανοί και επόµενη στάση στην Παναγία Καλυβιανή (μοναστήρι µε κοινωνικό έργο). Μέσω Γόρτυνας
άφιξη στην Φαιστό, την δεύτερη πόλη της Μινωικής εποχής και πρωτεύουσα του κράτους του Ραδάµανθου
(αδελφού του Μίνωα) και επίσκεψη στις αρχαιότητες. Αναχώρηση για τις µαγευτικές αµµουδιές µε τις Σπηλιές
στα Μάταλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ- ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ – ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την Ιεράπετρα, χτισµένη στην Αρχαία Ιεράπυτνα, µε τα πολλά θερµοκήπια
γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για και καφέ. Αναχώρηση για την όµορφη Ελούντα, άφιξη στην
γραφική Πλάκα ελεύθερος χρόνος για προαιρετική επίσκεψη µε καραβάκι απέναντι στο Νησί Σπιναλόγκα (το
νησί των λεπρών), χρόνος για γεύµα εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για τον Άγιο Νικόλαο γνωριμία µε την πόλη και
χρόνος ελεύθερος για καφέ στην Βουλισµένη Λίµνη που είναι περιτριγυρισµένη από εστιατόρια, καφετερίες και
τουριστικά καταστήµατα. Στη συνέχεια αναχώρηση για το λιμάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο στις
21:00 και απόπλους για Πειραιά με διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μετά από 9 ώρες άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά και επιστροφή για Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Hotel VANISKO 3*sup → 395

€ με πρωινό + 4 δείπνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : -Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. -Τα εισιτήρια του πλοίου Πειραιά – Ηράκλειο
– Πειραιά σε τετράκλινες καμπίνες. -∆ιανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο VANISKO 3* sup.
-Πρωινό μπουφέ στο ξενοδοχείο. Τέσσερα δείπνα στο ξενοδοχείο.-Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές
που αναφέρονται στο πρόγραµµα. -Αρχηγός – συνοδός του γραφείου µας. -Επίσημος τοπικός ξεναγός. Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.-Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα σαν προαιρετικό, καραβάκια, είσοδοι μουσείων και
νυχτερινών κέντρων. Φόρος διανυκτέρευσης 1,5€ ανά δωμάτιο ανά ημέρα.

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
5 ημέρες
24 – 28 / 10 / 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΠΑΤΡΑ (499 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση. Κάνοντας στάσεις για καφέ και ξεκούραση
φτάνουμε στους Δελφούς, επίσκεψη στο μουσείο. Αναχώρηση και στάση για γεύμα προαιρετικά στην Ιτέα.
Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στη Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γνωριμία με την
πρωτεύουσα της Αχαΐας . Ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση.
2η μέρα : ΠΑΤΡΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ (350 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Ολυμπία. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Συνεχίζουμε
για καφέ στην Πύλο την όμορφη ιστορική πολιτεία με το έντονο νησιώτικο χρώμα. Αναχώρηση και άφιξη
στην Καλαμάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα δούμε την παλιά πόλη, την εκκλησία της
Υπαπαντής και την ιστορική εκκλησία των Αποστόλων. Φτάνουμε στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της
Λακωνίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Διαν/ση.
3η μέρα : ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (350 χλμ.).
Πρωινό και αναχώρηση για την θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η
οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Εδώ βρίσκεται και το μανιάτικο χωριό, γεμάτο
πύργους, Δυρός. Επίσκεψη στα περίφημα σπήλαια του. Στη συνέχεια μέσω Γυθείου, παραλιακή πόλη με
νησιώτικο χρώμα όπου θα κάνουμε στάση, φτάνουμε στην μεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη
καστροπολιτεία την πανέμορφη Μονεμβασιά, χτισμένη σ΄ένα πελώριο βράχο μέσα στη θάλασσα.
Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την μοναδική θέα και την ομορφιά του τοπίου. Επιστροφή στην
Σπάρτη. Διαν/ση.
4η μέρα : ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ - ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (180 χλμ.).
Πρωινό και ξεκινάμε για την ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και συνεχίζουμε
για τις Μυκήνες, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση στο Ναύπλιο, περιήγηση στην
γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα τους Ελληνικού κράτους όπου
θα δούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και ανάβαση στον βράχο του
Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα. Άφιξη στο Τολό τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος.
Διαν/ση.
5η μέρα. ΤΟΛΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (660 χλμ.).
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, στη συνέχεια
περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη με στάσεις καθοδόν για καφέ και
φαγητό. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ➔ 235

€

πρωινό και 3 δείπνα

Hotel ASTIR 4* Πάτρα, MENELAION 3* Σπάρτη, FLISVOS 3* Τολό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία
που αναφέρονται.ΔιατροφήΤις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό
– συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής.

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
Συναρπαστικός ορεινός προορισμός / Τοπία εκπληκτικής ομορφιάς

4 ημέρες
25 – 28 / 10 / 19
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (455 χλμ).

Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο μας. Δια μέσου Λάρισας, Λαμίας, φτάνουμε στην πανέμορφη
Ιτέα για γεύμα εξ’ ιδίων. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας για την γραφική πόλη της Ναυπάκτου με το
βενετσιάνικο λιμανάκι και το καλοδιατηρημένο κάστρο της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος
ελεύθερος στην παραμυθένια πόλη. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΤΡΙΚΟΡΦΟ – ΘΕΡΜΟ (200 χλμ).

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Τρίκορφο (Μονή Σααρώθ – Παπαροκάδες). Μετά το προσκύνημα
συνεχίζουμε για ορεινή Τριχωνίδα περνώντας από το χάνι Μπάνια φτάνουμε στο Θέρμο. Πανέμορφο
οροπέδιο, γενέτειρα του Κοσμά του Αιτωλού. Περιοχή απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, τοξωτά
γεφύρια, νερόμυλοι, σπάνια δείγματα μακρόχρονης ιστορίας. Γεύμα εξ ιδίων στο Θέρμο και το
απόγευμα χρόνος για καφέ στην λίμνη Τριχωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Το βράδυ
θα απολαύσουμε το ποτό μας στο καλοδιατηρημένο κάστρο της πόλης με μια καταπληκτική θέα στον
Κορινθιακό. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ – ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ- ΕΛΑΤΟΥ (192 χλμ).

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ορεινή Ναυπακτία. Το ανατολικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας,
βορείως της Ναύπακτου και ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα βρίσκονται τα υπέροχα χωριά της Ορεινής
Ναυπακτίας, διεσπαρμένα σε κατάφυτους ορεινούς όγκους. Επίσκεψη στην Μονή Βαρνάκοβα και με
ορμητήριο την Άνω και Κάτω Χώρα (χωριά με παραδοσιακό χρώμα), φθάνουμε στην Ελατού – χωριό
κτισμένο μέσα σε ελατόδασος. Τοπία εκπληκτικής ομορφιάς. Ατίθασο φυσικό περιβάλλον, τα
πανύψηλα βουνά ελάτης, μαύρης πεύκης και καστανιάς. Επιστροφή στη Ναύπακτο. Το βράδυ
προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (455 χλμ)

Πρόγευμα και αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής. Θα πιούμε τον καφέ μας στο ιστορικό
Γαλαξίδι με τα πολλά αρχοντικά και συνεχίζουμε για τις Θερμοπύλες. Αυτό που συμβολίζει το μνημείο
υπερβαίνει το ίδιο το μνημείο και οποιαδήποτε κριτική. Πρέπει κάθε Έλληνας να το επισκεφτεί ως
ένδειξη ελάχιστης τιμής στους προγόνους του. Αξιέπαινη προσπάθεια στο ιστορικό μουσείο λίγα μέτρα
από το μνημείο. Δεν υπάρχουν εκθέματα παρά μόνο ενημερωτικές προβολές της ιστορικής μάχης.
Δέος και ανατριχίλα!!! Στην συνέχεια γεύμα εξ ιδίων καθοδόν και με ενδιάμεση στάση θα επιστρέψουμε
στην Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

LEPANTO BEACH 3* → 169€ με πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο

ξενοδοχείο.Πρωινό . Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρος
διαμονής

ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ
Μοναδικό ταξίδι στη φύση και στην ιστορία
25 – 28 /10 /2019
4 ημέρες
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ ( 650 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:00. Με διάφορες στάσεις καθοδόν για καφέ και γεύμα
εξ’ ιδίων φθάνουμε στην Τρίπολη στην καρδιά της Πελοποννήσου όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση
στα δωμάτια, και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΒΙΔΗ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ –ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΖΑΤΟΥΝΑ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (150χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ημερήσια πανέμορφη ορεινή εκδρομή μας. Αφού περάσουμε το χωριά
Κάψια και Λεβίδη, φθάνουμε στο λαμπερό διαμάντι του βουνού τη Βυτίνα. Σε υψόμετρο 1033 μ. σε μια
κατάφυτη περιοχή θα περπατήσουμε στο Δρόμο της Αγάπης, και στα γραφικά δρομάκια της. Επόμενος
σταθμός μας η Δημητσάνα, με πλούσιες ιστορικές μνήμες, τα πανύψηλα πετρόχτιστα σπίτια, η παραδοσιακή
αρχιτεκτονική, τα καλντερίμια και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια καθιστούν τη Δημητσάνα μια αρχοντική
κωμόπολη. Εδώ θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές νοστιμιές του χωριού και θα συνεχίσουμε για τη
Στεμνίτσα. Επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα, πέτρινα καλντερίμια που ανηφορίζουν περνώντας
κάτω από τις καμάρες (θυμίζουν τα βυζαντινά «διαβατικά») των σπιτιών. Η σχολή αργυροχρυσοχοΐας,
συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη – οι Στεμνιτσιώτες ήταν διάσημοι για τις επιδόσεις τους στη μεταλλουργία
και οι καμπάνες ορισμένων από τις πιο φημισμένες εκκλησίες των παραδουνάβιων χωριών λέγεται ότι
φτιάχτηκαν από τα χέρια τους. Και οι ομορφιές της εκδρομής μας δεν τελείωσαν. Η Ζάτουνα. Η θέση της
είναι στην κορυφή, ( υψομ. 1050 μ. ) Το χωριό είναι τόπος εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη στα γκρίζα χρόνια
της δικτατορίας. Κατευθυνόμαστε προς Καρύταινα. Ύστερα από έναν όμορφο περίπατο στα πλακόστρωτα
δρομάκια παίρνουμε το δρόμο για το ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.
3η μέρα : ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ-ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ( 170 χλμ.)
Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την «πέτρινη» αρχόντισσα της Αρκαδίας. Την Ανδρίτσαινα. Η
ηρωική Ανδρίτσαινα με μακρά ιστορία που χάνεται στα αρχαία χρόνια, είναι σήμερα ένα από τα πιο γραφικά
μέρη της Πελοποννήσου. Στην τοποθεσία Βάσσες, βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, έργο του
αρχιτέκτονα του Παρθενώνα των Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονομαζόμενος και «Παρθενώνας της
Πελοποννήσου» ναός, χτίστηκε προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση. Το βράδυ θα διασκεδάσουμε προαιρετικά. Διαν/ση.
4η μέρα : ΡΟΕΙΝΟ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ – ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 690χλ.)
Μετά το πρόγευμα, και φεύγοντας από την πόλη, φτάνουμε στο Ροεινό στην καρδιά του δάσους της ελάτης
παραδοσιακό χωριό, με μεσαιωνική ιστορία, γραφικό, πανέμορφο, με πολλά νερά. Στόχος μας το Λιμποβίσι,
υψόμετρο 1.200. Εδώ σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Αναστυλώθηκε, αποκαταστάθηκε με δαπάνες
του Αρκάδα, Π. Αγγελόπουλου. Πιο δίπλα, στις βαθιές δασωμένες χαράδρες, στέκει το Αρκουδόρεμα με την
τόσο σημαντική συμβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα που με τα χρόνια ρήμαξε! Λιμποβίσι και
Αρκουδόρεμα, έμειναν γνωστά ως Κολοκοτρωναιϊκα. Και η επιστροφή μας αρχίζει. Με διάφορες στάσεις
καθοδόν για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Hotel ARCADIA 3*, Τρίπολη → 189

€ με πρωινό
Hotel MAINALON 3*, Τρίπολη → 199 € με πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο που
αναφέρεται στον τιμοκατάλογο. Πρωινό. Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό –
συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό. Φόρος διαμονής.

ΤΗΝΟΣ
4 ημέρες αναχώρηση βράδυ
25/10 βράδυ – 28 / 10 / 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 22.00. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο,
Αλαμάνα και με καθοδόν στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας.
2η μέρα : ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ
Άφιξη νωρίς το πρωί στη Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. Άφιξη στο νησί
νωρίς το μεσημέρι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια ελεύθερος
χρόνος για ξεκούραση και για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη Χώρα.
3η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο
ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε τον γύρο του νησιού. Όπου θα επισκεφτούμε και θα
προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούμε το
ησυχαστήριο της Αγίας , την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και
περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάμπο, Καρδιανή, Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο
και πιο όμορφο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι και το εργαστήριο του περίφημου
γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην
γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορμο. Επιστροφή και το απόγευμα
ελεύθερος χρόνος στην γραφική Χώρα με τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(520χλμ)
Πρωινό και στη συνέχεια περιήγηση στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δούμε το ναό της
Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το Σκευοφυλάκιο, το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και
τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι
της Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από Καμένα
Βούρλα, Αλαμάνα, Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθ΄οδoν στάσεις για καφέ και ξεκούραση, φθάνουμε
αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Τιμή συμμετοχής :
Τιμή συμμετοχής
Δωμάτια ΝΙΚΗ
Δωμάτια PALADA
Δωμάτια SOULA
Hotel LEANDROS / BYZANTIO
Hotel LITO / OASIS
Hotel AGERI / TINION
Hotel BYZANTIO / POSEIDONIO
Hotel FAVIE

4ημέρες βράδυ
139€
149€
149€
159€
169€
175€
179€
199€

Διατροφή
ΠΡΩΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΟ
ΠΡΩΙΝΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – Τήνος

– Ραφήνα σε σαλόνια. Τις 2 διανυκτερεύσεις στο κατάλυμα της επιλογής σας.Διατροφή σύμφωνα με τον
τιμοκατάλογο.Τις περιηγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό. Τέλος διαμονής.

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΑΡΓΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
4 ημέρες

25 – 28 / 10 / 19
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (379 χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07:00 αναχώρηση, δια μέσου Εγνατίας οδού, και με καθοδόν
στάσεις άφιξη στα ιστορικά Γιάννενα όπου θα έχουμε το χρόνο για έναν απολαυστικό καφέ στο μόλο της
πόλης. Συνεχίζουμε για να δούμε το περίφημο γιοφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του
και τον θρύλο του πρωτομάστορα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην Πρέβεζα.
Ξεκουραση. Δειπνο. Στη συνέχεια μεταφορά στην Πρέβεζα για γνωριμία με την πόλη. Διαν/ση.
2η μέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ - ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή στην Λευκάδα για μία γνωριμία με την πατρίδα του Σικελιανού
και του Βαλαωρίτη. Από το Νυδρί προαιρετική βόλτα με βαποράκι στα Πριγκιπονήσια, την Μαδουρή
του Βαλαωρίτη όπου βρίσκεται και το νεοκλασικό αρχοντικό του ποιητή, τον Σκορπιό το νησί του
Ωνάση και την Αγία Κυριακή. ( Εάν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει
μεγαλύτερη και θα φτάσει μέχρι το Φισκαρδο της Κεφαλλονιας, και το πρόγραμμα διαμορφώνεται
χωρίς να παραληφθεί κάτι ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για λίγη ξεκούραση. Το απόγευμα θα
γνωρίσουμε τα πανέμορφα Σύβοτα και θα απολαύσουμε τον καφέ μας στην μαγευτική Παργα.
Επιστροφη στο ξενοδοχειο. Δειπνο.Διαν/ση.
3η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΕΤΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙ- ΑΘΑΜΑΝΙΟ (160χλμ).
Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την απαράμιλλη φυσική ομορφιά της ορεινής Άρτας, με πρώτη
στάση για καφέ στο Πέτα, που έγινε η ιστορική μάχη το 1822, κτισμένο αμφιθεατρικά ατενίζοντας το
φράγμα Πουρναριού και την τεχνητή λίμνη του Αράχθου. Ανηφορίζοντας είναι κτισμένο το Βουλγαρέλι
με τα αμφιθεατρικά σπίτια, την υπερυψωμένη πλατεία και τις πετρόκτιστες βρύσες «Αρχόντω» και
«Κρυστάλλω» με τα τέσσερα και επτά στόματα αντίστοιχα, εξαιρετικό στολίδι-στοιχείο της ταυτότητος
του χωριού. Θα επισκεφτούμε και την κόκκινη εκκλησία στον οικισμό Παλαιοχώρι γνωστή και ως
Παναγίας Βελάς και τη Μονή Αγ. Γεωργίου του 1974. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το
βράδυ θα περπατήσουμε στην όμορφη παραλία της Πρέβεζας . Διαν/ση.
4η μέρα : ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ- ΠΡΑΜΑΝΤΑ– ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (400χλμ).
Μετά το πρωινό θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή με πρώτη στάση σε ένα από τα ορεινά χωριά της
περιοχής την Ροδαυγή. Με την περίφημη πλακοσκέπαστη εκκλησιά της Αγ. Παρασκευής με πέτρινο
κωδωνοστάσιο. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας περνάμε από την Πλάκα όπου θα δούμε ότι απέμεινε
από το στολιδι της περιοχής, το ιστορικό πέτρινο μονότοξο γεφύρι της Πλάκας.Συνεχίζουμε για τα
Άγναντα. Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα τα Πράμαντα και το σπήλαιο Ανεμότρυπας, με τα τρία επίπεδα
και το θάλαμο της Κόκκινης λίμνης που θα επισκεφτούμε . Θα γευματίσουμε εξ’ιδίων στα Πράμαντα και
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το
βραδάκι.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
MARGARONA 3* (Πρέβεζα) → 209€ ημιδιατροφή
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝEI: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Ημιδιατροφή .Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα
ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής.

ΚΕΡΚΥΡΑ
3 ημέρες
26 – 28 / 1 0 / 19

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

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ARITI 4* ( Κανόνι) → 159€ ημιδιατροφή

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό –
συνοδό του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή. Τα εισιτήρια του
F/B για Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, εισόδους μουσείων, νυχτερινών. Φόρο διαμονής.

ΠΡΕΒΕΖΑ
Πρέβεζα – Πάργα - Λευκάδα - Σύβοτα - Γιάννενα
3 ημέρες
26 – 28 / 10 / 2019
1η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (440 χλμ)

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών (στάση για καφέ) -Ιωαννίνων
φτάνουμε στο περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο
του πρωτομάστορα. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην πόλη της Πρέβεζας. Χρόνος ελεύθερος για μια
περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ ιδίων και καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και
ξεκούραση. Το βραδάκι θα περπατήσουμε και θα απολαύσουμε το ποτό μας στην όμορφη
παραλία, και τα στενά της Πρέβεζας. Διανυκτέρευση.
2η ΜΕΡΑ: ΛΕΥΚΑΔΑ – ΝΥΔΡΙ – κρουαζιέρα ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (100 χλμ)

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λευκάδα και για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, απ’ όπου θα πάρουμε
το καράβι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στο Σκορπιό, το νησί του Ωνάση, στη σπηλιά του
Παπανικολή και στη Μαδουρή το νησί του Βαλαωρίτη ( Πριγκηπονήσια) και εφόσον το
επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα επισκεφθούμε και
το Φισκάρδο της Κεφαλονιάς. Επιστροφή στο Νυδρί. Στάση για μια βόλτα στην πόλη της
Λευκάδας και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ –ΠΑΡΓΑ- ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ)

Πρωινό. Η ημέρα της επιστροφής μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε κομμάτια της
Θεσπρωτικής γης. Πρώτος σταθμός η νησιώτικη Πάργα, με το βενετσιάνικο κάστρο της, τα
στενά και τις ανηφοριές. Πανέμορφες εικόνες θα μας αφήσει η μικρή περιπλάνηση μας στην
όμορφη πόλη. Συνεχίζουμε για τα Σύβοτα που αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες απ όλο
τον κόσμο για την φυσική τους προίκα, τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά.
Χρόνος- για να γνωρίσουμε τον χώρο και να ευχαριστηθούμε το καφεδάκι μας. Συνεχίζοντας τη
διαδρομή μας καταλήγουμε στη θρυλική πόλη των Ιωαννίνων. Στα σκιερά πλατάνια του Μόλου
μπορούμε να γευματίσουμε (εξ ίδιων) η να επισκεφτούμε προαιρετικά το νησάκι της Κυρά
Φροσύνης. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φτάνουμε στη πόλη μας.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
MARGARONA 3* (Πρέβεζα) → 159€ ημιδιατροφή
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις εκδρομές και περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραμμα . Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας.  Τις 2 διανυκτερεύσεις  Hμιδιατροφή .
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Εισόδους μουσείων,
νυκτερινών κέντρων. Φόρος διαμονής.

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
3 ημέρες
26 – 28 / 10 / 2019
1η ΜΕΡΑ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (440 χλμ)

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών (στάση για καφέ) -Ιωαννίνων
φτάνουμε στο περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο
του πρωτομάστορα. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην πόλη της Πρέβεζας. Χρόνος ελεύθερος για μια
περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ ιδίων και καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και
ξεκούραση. Το βραδάκι θα περπατήσουμε και θα απολαύσουμε το ποτό μας στην όμορφη
παραλία, και τα στενά της Πρέβεζας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ – ΡΟΔΑΥΓΗ– ΓΕΦΥΡΑ ΠΛΑΚΑΣ – ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ (160χλμ)
Μετά το πρόγευμα θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή με βουνό και κάμπο, με ιστορία και φύση, με
Άραχθο και Τζουμέρκα. Πρώτη μας συνάντηση με ένα από τα γραφικότερα ορεινά χωρία, της
περιοχής την Ροδαυγή με άφθονα τρεχούμενα νερά, την περίφημη πλακοσκέπαστη εκκλησία της
Αγ. Παρασκευής με πέτρινο κωδωνοστάσιο, χτισμένη το 1804 και την απολαυστική θέα στη
μαγευτική κοιλάδα του Αράχθου. Στην Πλάκα μας περιμένει ότι έχει απομείνει από το αρχιτεκτονικό
μεγαλούργημα <<Γέφυρα της Πλάκας>> το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι της Ελλάδας.
Συνεχίζουμε και περνώντας από τα Άγναντα, στην καρδιά των Τζουμέρκων σκαρφαλωμένο στα
700μ, φθάνουμε στα Πράμαντα και το σπήλαιο Ανεμότρυπα, με τα τρία επίπεδα και τον θάλαμο της
Κόκκινης Λίμνης που θα επισκεφτούμε. Καθοδόν γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η ΜΕΡΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ –ΠΑΡΓΑ- ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ)

Πρωινό. Η ημέρα της επιστροφής μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε κομμάτια της
Θεσπρωτικής γης. Πρώτος σταθμός η νησιώτικη Πάργα, με το βενετσιάνικο κάστρο της, τα στενά
και τις ανηφοριές. Πανέμορφες εικόνες θα μας αφήσει η μικρή περιπλάνηση μας στην όμορφη πόλη.
Συνεχίζουμε για τα Σύβοτα που αποτελούν πόλο έλξης για επισκέπτες απ όλο τον κόσμο για την
φυσική τους προίκα, τις όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος- για να γνωρίσουμε
τον χώρο και να ευχαριστηθούμε το καφεδάκι μας. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας καταλήγουμε στη
θρυλική πόλη των Ιωαννίνων. Στα σκιερά πλατάνια του Μόλου μπορούμε να γευματίσουμε (εξ ίδιων)
η να επισκεφτούμε προαιρετικά το νησάκι της Κυρά Φροσύνης. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις
φτάνουμε στη πόλη μας

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
MARGARONA 3* (Πρέβεζα) → 159€ ημιδιατροφή
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις εκδρομές και περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραμμα . Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας.  Τις 2 διανυκτερεύσεις  Ημιδιατροφή.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Εισόδους μουσείων,
νυκτερινών κέντρων. Φόρος διαμονής.

ΑΘΗΝΑ
Γνωρίζουμε την πρωτεύουσα μας
3 ημέρες

26 - 28 / 10 / 19
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (500 χλμ )
Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00 και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό και μέσω Κατερίνης - Λάρισας - Λαμίας, φτάνουμε στην Αθήνα. Ξενάγηση μέσα από το
λεωφορείο στην πόλη της Αθήνας, όπου και θα γνωρίσουμε τα βασικότερα αξιοθέατα της
πρωτεύουσας, όπως το Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Βασιλικό Κήπο, τη Βουλή των Ελλήνων, την
πλατεία Συντάγματος με το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, το Ζάππειο, τις Στήλες του
Ολυμπίου Διός, την Ακρόπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ βόλτα στο
Μοναστηράκι ή στην Πλάκα. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (100χλμ)
Πρωινό. Αναχώρηση για την ανατολική Αττική. Μέσω Μαρκόπουλου, Κερατέας
Λαυρίου φθάνουμε στο Σούνιο. Στην περιοχή που σήμερα βρίσκονται τα ερείπια του
αρχαίου ναού του Ποσειδώνα, υπήρχε κατά τους Αρχαϊκούς χρόνους βωμός
αφιερωμένος στον θεό, περιτριγυρισμένος από δύο μεγάλους κούρους, όχι όμως
και ναός. Στάση για καφέ. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή της Βάρης. Γεύμα εξ
ιδίων. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος. Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούμε στους χώρους στο πρωτοποριακής
αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που θα φιλοξενήσει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και
την Εθνική Λυρική Σκηνή αλλά και στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κοινού που το
περιβάλλουν. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα περπατήσουμε στα
γραφικά στενάκια της Πλάκας. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (540χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στο νέο μουσείο, και στον
αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Αναχώρηση για την επιστροφή μας. Με στάσεις για φαγητό,
καφέ, ξεκούραση φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ILISSOS 3* → 145€ πρωινό
THE ATHENIAN CALIRHOE 3* → 159€ πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στην
Αθήνα. Πρωινό. Τις ξεναγήσεις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό-συνοδό
του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής. γίνεται
την 1η ημέρα.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΣΜΙΞΗ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ
Στις αετοφωλιές της Πίνδου

3 ημέρες

26 – 28 / 10 / 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΑΜΑΡΙΝΑ – ΣΜΙΞΗ – ΣΙΑΤΙΣΤΑ ( 302χλμ.)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση για να γνωρίσουμε τη Δ. Μακεδονία. Γη
ευλογημένη με πλούσια ιστορία και φυσική ομορφιά, κρύβει ανεκτίμητους θησαυρούς. Κατευθυνόμαστε
προς τα Γρεβενά, με σκοπό, κάνοντας μια υπέροχη διαδρομή να φθάσουμε στη Σαμαρίνα. Οι
Μαυροναίοι, η Αλατόπετρα - το παλιό Τούζι, το Πολυνέρι, το Πανόραμα και η Λάβδα, διεκδικούν μερίδιο
του τουρισμού που αναπτύσσεται στην περιοχή. Και φθάνουμε στη Σαμαρίνα, το πιο ονομαστό
βλαχοχώρι της Πίνδου, βρίσκεται κτισμένη σε ύψος 1500 μέτρων στις ανατολικές υπώρειες του Σμόλικα.
Η εντύπωση της Σαμαρίνας από μακριά είναι καταλυτική, ένα μεγάλο κεφαλοχώρι που κάποτε στις δόξες
του ήταν μια ορεινή πολιτεία! Σημαντικό προσκύνημα στο κέντρο του χωριού η εκκλησία της Μεγάλης
Παναγιάς (1834), που στη στέγη του ιερού της έχει φυτρώσει ένα δέντρο. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία
με το γραφικό χωριό. Συνεχίζοντας το οδοιπορικό μας και περνώντας από τους Φιλιππαίους φθάνουμε
στη Σμίξη. Πέτρινα σπίτια, λιθόκτιστες κρήνες, το παλιό σχολείο και οι μεταβυζαντινές εκκλησιές
συνθέτουν ένα όμορφο σύνολο, το οποίο σε συνδυασμό με τη γευσιγνωσία της ντόπιας κουζίνας,
προσφέρουν ιδιαίτερες εμπειρίες. Καταλήγουμε στην Σιάτιστα,- το μαργαριτάρι των βουνών - όπου και το
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, και χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση
2η μέρα : ΣΙΑΤΙΣΤΑ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ ( 100 χλμ. )
Πρωινό και αναχωρούμε για την Καστοριά την « πρωτεύουσα της γούνας », με την πανέμορφη λίμνη, τα
παλιά αρχοντικά της με την αξιόλογη αρχιτεκτονική και τις 74 εκκλησιές. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση
στην γραφική πόλη και για γεύμα εξ’ ιδίων. Επιστρέφουμε στη Σιάτιστα για να γνωρίσουμε τη μικρή πόλη
που μας φιλοξενεί. Επιβλητική και αγέρωχη χτισμένη στα 900 μέτρα, η Σιάτιστα είναι μοναδική. Η ιστορία
της πλούσια και ελκυστική, παρούσα σε κάθε σου βήμα. Με τα μοναδικά αρχοντικά να μαρτυρούν την
ακμή και την προκοπή του 17ου και του 18ου αιώνα όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην τέχνη, την
καλαισθησία, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Τα αρχοντικά της πόλης (πάνω από πενήντα, εκ των
οποίων κάποια επισκέψιμα), κτισμένα σαν κάστρα εντυπωσιάζουν με τον εσωτερικό τους διάκοσμο. Οι
εκκλησιές της, το παλαιοντολογικό μουσείο και γενικά όλη η εικόνα, μας προσφέρει το ανεπανάληπτο.
Χρόνος ελεύθερος. Διαν/ση.
3η μέρα : ΣΙΑΤΙΣΤΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 275χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Νυμφαίο, τον διατηρητέο οικισμό που έχει κρατήσει αναλλοίωτο το χρώμα
και την αρχιτεκτονική της δυτικής Μακεδονίας. Θα επισκεφθούμε το αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο του
χωριού και θα ενημερωθούμε για την αρκούδα στον Αρκτούρο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων, για
να περπατήσετε στα λιθόστρωτα σοκάκια και να δείτε τα παλιά αρχοντικά. Άφιξη το βράδυ στη
Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Hotel SIATISTA 3* → 115

€ με πρωινό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο Siatista 3*Πρωινό .Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής.

ΕΥΒΟΙΑ – ΑΙΔΗΨΟΣ
3 ημέρες
26 – 28/ 10/ 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ- ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ-ΑΙΔΗΨΟΣ (550χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ
φτάνουμε στην Χαλκίδα όπου θα επισκεφθούμε το λαογραφικό μουσείο και τη
γέφυρα, όπου συμβαίνει το σπάνιο παλιρροϊκό φαινόμενο που κάνει την πόλη
ξεχωριστή. Χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων. Στην συνέχεια αναχώρηση για το Προκόπι,
όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι
φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, το οποίο το έφεραν οι πρόσφυγες από το
Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους
εκδρομείς για προσκύνημα και καφέ. Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Χρόνος ελεύθερος στην παραλία της
Αιδηψού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΙΣΤΙΑΙΑ - ΩΡΕΟΙ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις
Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο, που
ιδρύθηκε το 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. Αφού
προσκυνήσουμε θα επισκεφτούμε το χωριό Λίμνη για καφέ. Το μεσημέρι επιστροφή
στο ξενοδοχείο, γεύμα εξ ιδίων και ξεκούραση. Το απόγευμα αναχώρηση για την
Ιστιαία, εμπορικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας με ευρύχωρη πλατεία και μερικά
πέτρινα αρχοντικά, έργα τέχνης Θεσσαλών μαστόρων από τα Αμπελάκια. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε τους Ωρεούς, παραλιακό χωρίο της βόρειας Εύβοιας.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου θα έχουμε δείπνο με
μουσική. Διανυκτέρευση.
3ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ – ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, απ όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο
για την Γλύφα. Άφιξη και αναχώρηση για τον Βόλο όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα
και γεύμα. Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη
το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Hotel THALASSA 3* → 129

€ με ημιδιατροφή

( Προσφορά του γραφείου μας : ένα Ιαματικό μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου )
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας - Τις 2 διανυκτερεύσεις
στο ξενοδοχείο. – Διατροφή - Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας - Τα εισιτήρια του F/B για Αγιόκαμπο – Γλύφα Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης .ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι
μουσείων, νυκτερινών κέντρων. Φόρος διαμονής.

ΠΑΡΓΑ

Μια μαγική πόλη στην καρδιά του Ιουνίου
ΑΡΤΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ – ΓΛΥΚΗ - ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ

3ημέρες
26 – 28 / 10 / 19

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

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
MAISTRALI 3* (Πάργα) → 125€ πρωινό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις εκδρομές και περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραμμα . Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας.  Τις 2 διανυκτερεύσεις  Πρωινό. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Εισόδους μουσείων,
νυκτερινών κέντρων. Φόρος διαμονής.

ΞΑΝΘΗ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
Εκεί που σμίγει η ανατολή με τη δύση.

3 ημέρες
26 -28 /10 / 19
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΒΔΗΡΑ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ – ΞΑΝΘΗ
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Αφήνοντας τη Θεσσαλονίκη και έχοντας κάνει τις
απαραίτητες στάσεις για καφέ και ξεκούραση φθάνουμε στα Άβδηρα, μια πόλη με ζωντανή ιστορία και
πατρίδα μεγάλων φιλοσόφων της αρχαιότητας. Θα επισκεφτούμε το αρχαιολογικό μουσείο που
λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2000. Συνεχίζουμε για τη λίμνη Βιστονίδα και τη λιμνοθάλασσα Πόρτο
Λάγος. Ο Αγ. Νικόλαος και η Παναγία που θα προσκυνήσουμε, προστατεύουν όχι μόνο τους ναυτικούς
μα και τον πλούσιο υδροβιότοπο μιας λιμνοθάλασσας που είναι πολιτεία των ερωδιών και πατρίδα 262
ειδών πουλιών, ζώνη προστατευόμενη από την συνθήκη Ramsar. Θα γευματίσουμε εξ ίδιων όπου
βολέψει το πρόγραμμα και θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας για τακτοποίηση και ξεκούραση. Το
απόγευμα ελεύθεροι στη Ξάνθη. Θα περιπλανηθούμε ανάμεσα σε παλιά αρχοντικά με σαχνίσια και
αυλόπορτες, με γιασεμιά σε μια πανδαισία αρχιτεκτονικών ρυθμών. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΞΑΝΘΗ - Ι.Μ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΙΩΤΙΣΣΑΣ - ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ
Πρωινό και θα ανηφορίσουμε για το μοναστήρι της Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας ένα μοναστήρι που πήρε το
όνομα του από μια μικρή θαυματουργή εικόνα του 16ου αιώνα όπου η Θεοτόκος περιστοιχίζεται από τους
Αρχαγγέλους Μιχαήλ & Γαβριήλ. Η διαδρομή μας συνεχίζεται κάτω από τον ορεινό όγκο της Ροδόπης προς
τα Πομακοχώρια. Αρκετά απομονωμένα έχουν διατηρήσει το γραφικό χαρακτήρα τους την παραδοσιακή
αρχιτεκτονική των σπιτιών τους τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Πομάκων κατοίκων τους. Περνώντας από
Σμίνθη, Μίκυ, Γλαύκη θα καταλήξουμε στον Εχίνο (παλαιοτέρα Σαχιν) που ήταν το μεγαλύτερο εμπορικό
κέντρο της περιοχής. Εδώ λειτουργεί και μια από τις μουσουλμανικές ιερατικές σχολές (Μεντεσές) στην
οποία εκπαιδεύονται μαθητές της μειονότητας της Θράκης. Αφού περιηγηθούμε στο χωριό, θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το απόγευμα χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΞΑΝΘΗ - ΝΕΣΤΟΣ – ΔΡΑΜΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό και η διαδρομή μας σήμερα περνάει από την Σταυρούπολη Ξάνθης μπαίνει στο Ν. Δράμας και
κατευθύνεται στον Ανατολικότερο κόμβο του, το Παρανέστι που είναι ο τελευταίος αξιόλογος ορεινός
οικισμός. Συνεχίζοντας φθάνουμε στο εντυπωσιακό χωμάτινο φράγμα που έχει σχηματίσει μια μεγάλη
τεχνητή λίμνη. Είναι το φράγμα Θησαυρού ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Θα επισκεφτούμε τον
υδροηλεκτρικό σταθμό και από το εξειδικευμένο προσωπικό θα μάθουμε για την οικονομική σημασία των
έργων και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Επόμενη στάση μας η Δράμα και το πάρκο της Αγ.
Βαρβάρας όπου θα γευματίσουμε εξ ιδίων. Στο δρόμο της επιστροφής μας θα συναντήσουμε το σπήλαιο
της Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης (προαιρετική επίσκεψη) το βράδυ φτάνουμε στην
πόλη μας έχοντας γνωρίσει και ζήσει για λίγο τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής των κατοίκων μιας
ιδιαίτερης και ευαίσθητης περιοχής της πατρίδος μας.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
HOTEL Z PALACE 4*(Ξάνθη) → 145

€ με πρωινό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας.Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραμμα Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο Ξενοδοχείο.Πρωινό .Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων και
αρχαιολογικών χώρων. Τέλος διαμονής.

ΛΑΜΙΑ- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Αράχωβα – Μονή Αγάθωνος – Λαμία – Δελφοί
3ημέρες

26 – 28 / 10 / 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ - ΛΑΜΙΑ(350 χλμ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας. Μέσω Λάρισας (στάση για καφέ), φτάνουμε
στα Λουτρά Υπάτης για έναν παραδοσιακό καφέ στην γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος
σταθμός το ανδρικό μοναστήρι του Όσιου Αγάθωνα με πολλά κειμήλια και το μουσείο Φυσικής
Ιστορίας. Αναχώρηση για Λαμία όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
Διανυκτέρευση.
2η μέ ρα: ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (200 χλμ)

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

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Hotel ΕΛΕΝΑ 3*(Λαμία) → 125

€ με πρωινό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις περιηγήσεις που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο. Πρωινό.
Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.  Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης . ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων,
νυχτερινών κέντρων. Τέλος διαμονής.

ΟΧΡΙΔΑ
3 ημέρες

26 – 28 / 10 / 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙΔΑ (235 χλμ.)
Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου, Φλώρινας με στάσεις για καφέ
,άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθμός μας το γνωστό μοναστηράκι. (ΜΠΙΤΟΛΑ).Γνωριμία με
την πόλη και προαιρετικό γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην πόλη της Οχρίδας
παίρνοντας μια πρώτη γεύση από την όμορφη πόλη. Δείπνο. Διαν/ση.
2η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟ ΝΑΟΥΜ – ΣΤΡΟΥΓΚΑ (80 χλμ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν, Πεστάνι και
Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίμνης και θα καταλήξουμε στο μοναστήρι του
Οσίου Ναούμ. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του και τον τάφο του, όπως επίσης και την εκκλησία
της Άγιας Παρασκευής(εκκλησία των βράχων με αγίασμα). Χρόνος ελεύθερος για να ψωνίσετε
είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα φτιαγμένα από λέπια ψαριών. Επιστρέφουμε στην Οχρίδα όπου
θα δούμε το άγαλμα των αδελφών Κύριλλου και Μεθοδίου, και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η
οποία σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το αρχαίο θέατρο
και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουν την πανοραμική θέα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο
μας για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα μια βόλτα στην όμορφη Στρούγκα-τουριστικό θέρετροστη δυτική όχθη της λίμνης, θα ολοκληρώσει τη μέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο
με ζωντανή μουσική. Διαν/ση.
3η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (235 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα μια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική) στη λίμνη θα
ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας. Μετά το γεύμα μας στο ξενοδοχείο παίρνουμε τον δρόμο της
επιστροφής. Με τις διάφορες απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Hotel AQUALINA 4* → 129

€ με πλήρη διατροφή

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις.
Πλήρης διατροφή (πρωινό, γεύμα και δείπνο). Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που
αναφέρονται στο πρόγραμμα.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής
επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
40 Εκκλησιές
26 – 28 / 10 / 2019
3ημέρες
1η μέρα :ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (450 ΧΛΜ)
Αναχώρηση στις 06.00 από το γραφείο μας και μέσω Εγνατίας οδού, άφιξη στα σύνορα Καστανιών,
έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζοντας φτάνουμε στο
Καραγάτσι (την παλιά Ορεστιάδα , το μικρό Παρίσι όπως ονομαζότανε κάποτε ). Μετάβαση στην πόλη της
Αδριανούπολης με το πάρκο Σουγιουτλούκ, τα ποτάμια (Έβρος ,Τούνσας ,Άρδας ),τις γέφυρες ,τα τεμένη,
το Καραβάν Σεράι του Ρουστέμ πασά , το Μπεδεστέν , οι κλειστές αγορές όλα τόσο δεμένα μεταξύ τους,
που μας εντυπωσιάζουν στην πρώτη μας γνωριμία με την πόλη.Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (120ΧΛΜ )
Πρωινό και αναχώρηση προς τις 40 Εκκλησιές(Κιρκλαρελι), μια παλιά Ελληνική πόλη όπου, εδώ στις
αρχές του 20ου αιώνα, η τοπική κοινότητα αριθμούσε 15.000 Έλληνες! Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και
καφέ. Επιστρέφοντας στην Αδριανούπολη θα περιηγηθούμε στην νέα πόλη και θα σταματήσουμε στο
καινούργιο εμπορικό κέντρο της πόλης για αγορές. Επιστρέφοντας στην παλιά πόλη θα ξεναγηθούμε στο
Σελιμγιέ Τζαμί το πιο επιβλητικό και μεγαλύτερο της Τουρκίας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη για γεύμα με
τις ανατολίτικες σπεσιαλιτέ της. Διανυκτέρευση.
3η μέρα :ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ– ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΣΟΥΦΛΙ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (450ΧΛΜ)
Πρωινό και η γνωριμία μας με την Αδριανούπολη συνεχίζεται. Το Μπεγιαζιτ Β και το Κουλλιε (συγκρότημα
κτηρίων του 1488), το όποιο στεγάζει και το μουσείο υγείας , τα ερείπια του παλατιού του Σαραγι Τζεντιν,
τον πύργο της Δικαιοσύνης ,το μνημείο των Βαλκανικών αγώνων, καθώς και το χώρο Κίρκ πινάρ όπου
κάθε χρόνο διεξάγονται οι πιο γνωστοί αγώνες παραδοσιακής πάλης με λάδι. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα
περνώντας μέσα από το Διδυμότειχο και το Σουφλί και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην
πόλη μας.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
TRAKYA CITY 3* → 119

€ με πρωινό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας.Τις περιηγήσεις που αναφέρονται
Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Διατροφή.
Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων.

ΣΟΦΙΑ
Φιλιππούπολη - Μονή Ρίλα
3 ημέρες

26 – 28 / 10 / 2019
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΙΛΑ - ΣΟΦΙΑ (295 χλμ.)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.00 για τα σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση και στάση στο Duty free.
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Ρίλα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ανεκτίμητα ιστορικά και
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο του Χρέλου, ξυλόγλυπτα και τοιχογραφίες στην εκκλησία
της Αναλήψεως και στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης, παλιές εικόνες καθώς και κοινόχρηστους χώρους
των μοναχών. Άφιξη στη Σόφια και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Διαν/ση.
2η μέρα : ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (140 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την όμορφη Φιλιππούπολη, που ίδρυσε ο βασιλιάς της
Μακεδονίας Φίλιππος Β’, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Θα ανηφορήσουμε στην παλιά πόλη και
θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, την εκκλησία Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης, τον Λόφο των Απελευθερωτών, το Πάνθεον, το Ιμαρές τζαμί και το Ρωμαϊκό
θέατρο. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ΄ιδίων και το απόγευμα επιστροφή στην Σόφια. Προαιρετική
διασκέδαση. Διαν/ση.
3η μέρα : ΣΟΦΙΑ ξενάγηση πόλης – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280 χλμ.)
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη της Σόφιας όπου θα δούμε την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, την ρώσικη
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα των Αετών,
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το παλάτι του Πολιτισμού, το κτίριο της Βουλής και το πάρκο της Ελευθερίας.
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και στην υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, γεύμα εξ΄ιδίων και
αναχώρηση για Προμαχώνα. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής :
SVETA SOFIA 4*.
BUDAPEST 3* sup

→119€ με πρωινό
→125€ με ημιδιατροφή

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο
ξενοδοχείο . Διατροφή. Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Τοπικό ελληνόφωνα ξεναγό.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
Μπρασόβ – Σινάϊα – Πύργος του Δράκουλα
25 – 28 / 10 / 19
4 ημέρες
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (680 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 06.00. Διέλευση συνόρων Προμαχώνα. Διασχίζοντας την
πανέμορφη κοιλάδα του Στρυμόνα συνεχίζουμε για τα Βούλγαρο - Ρουμανικά σύνορα. Μόλις
περάσουμε την «Γέφυρα της Φιλίας» που ενώνει την Βουλγαρία με την Ρουμανία πάνω από τον
Δούναβη, μπαίνουμε στη Ρουμανία και αφού αφήσουμε πίσω μας το Τζιούρτζιου, φτάνουμε στο
Βουκουρέστι. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ (ξενάγηση)
Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγηση στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το “Παρίσι των
Βαλκανίων”. Επίσκεψη στο παλάτι του κοινοβουλίου, «το σπίτι του λαού», το δεύτερο μεγαλύτερο
κτίριο στον κόσμο μετά το Αμερικάνικο Πεντάγωνο. Θα θαυμάσουμε το ωραιότερο κτήριο Αρτ Νουβό,
«ναό της μουσικής» το περίφημο Athenaeum (19ος αι.), το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του
βασιλικού παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, το παλάτι του
Βασιλιά Κάρολου του 1ου, που σήμερα στεγάζει την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία
της Επανάστασης του 1989 και το κτίριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το
εντυπωσιακό οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar), την Αψίδα του
Θριάμβου, την πατριαρχική εκκλησία (1658) και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του
Πανεπιστημίου και τέλος την Ορθόδοξη εκκλησία της Σταυρουπόλεως. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε
την έπαυλη που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου, γνωστή και ως «Μέγαρο της Άνοιξης», στην οποία
η χλιδή κυριαρχεί στα δωμάτια, στις τραπεζαρίες και θα μας εντυπωσιάσει η πολυτέλεια. Συνεχίζουμε
για το «μουσείο του χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, στο οποίο θα επισκεφθούμε
εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας. Ο επισκέπτης θα αποκτήσει
μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα. Συνεχίζουμε με μία επίσκεψη στο καταπράσινο πάρκο Herastrau, που βρίσκεται
δίπλα στην ομώνυμη τεχνητή λίμνη.Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για βόλτα και ψώνια στην παλιά πόλη.
3η μέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΣΙΝΑΙΑ – ΜΠΡΑΣΟΒ- ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ (250 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τα Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα Πράχωβα, φτάνουμε στο
Μπράν με τον Πύργο του Δράκουλα. Από εκεί θα πάμε στο Μπρασόβ, όπου θα θαυμάσουμε τα
κτίσματα του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησία) την μεγαλύτερη
εκκλησία Γοτθικού Ρυθμού από την Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το
Ρολόι και την Κεντρική Πλατεία. Από εδώ ξεκινάμε για την επιστροφή μας στη Ρουμανική πρωτεύουσα,
κατά τη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην πανέμορφη Σινάϊα, όπου θα δούμε το μοναστήρι του
Κατακουζηνού, το γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού παλάτι Peles, θερινή κατοικία της Ρουμάνικης
Βασιλικής οικογένειας. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (750 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Βουλγαρίας με στάσεις καθοδόν για ξεκούραση και φαγητό, διέλευση
από τα σύνορα Προμαχώνα και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
RIN CENTRAL 4* → 199 € με ημιδιατροφή
INTERNATIONAL 4* → 205 € με ημιδιατροφή
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε
επιλεγμένο ξενοδοχείο. Διατροφή. Τις ξεναγήσεις - περιηγήσεις που αναφέρονται στο
πρόγραμμα. Αρχηγό του γραφείου μας. Τοπικό ξεναγό ελληνόφωνα. Ασφάλεια αστικής
ευθύνης. ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά,
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. Δημοτικοί φόροι,10€.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ
4 ημέρες

25–28/10/19
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (600 χλμ.)
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 06.00. Διέλευση απο τα σύνορα Ευζώνων και άφιξη στο
Βελιγράδι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος για ξεκούραση. Πριν τη βραδινή έξοδο, θα
έχουμε το Belgrade by night, όπου μέσα από το λεωφορείο θα θαυμάσουμε τα ολόφωτα κτήρια και
τις γέφυρες της πόλης, μιας πόλης πληγωμένης στο πέρασμα της ιστορίας, που στέκει όμως μέχρι
σήμερα περήφανη και αγέρωχη. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Πρωινό και ξενάγηση στην υπέροχη πόλη που βρίσκεται στην συμβολή του Σάβα και του Δούναβη,
όπου θα δούμε την κεντρική οδό Κνεζ Μιχαήλοβα, το μεσαιωνικό κάστρο Καλεμέγκνταν, τον
Πύργο Νebosja που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου, την παλιά πόλη
Κόσαντσιτς με τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια, την Μητρόπολη,το Αρχοντικό της Πριγκίπισσας
Λιούμπιτσας, την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας με το άγαλμα του πρίγκιπα Μιχαήλ, το Εθνικό
Θέατρο, το Εθνικό Μουσείο, το Κοινοβούλιο και το συντριβάνι Τεράζιε και τον Ναό του Αγίου Σάβα
(μεγαλύτερος των Βαλκανίων). Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για να
επισκεφθείτε τα εμπορικά κέντρα της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Εναλλακτικά μια
κρουαζιέρα με ποτό και μουσική στο Δούναβη θα ηταν ιδανική για μια όμορφη και ξεχωριστή
βραδιά. Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ – BΕΛΙΓΡΑΔΙ (180 χλμ.)
Πρωινό και κάνοντας μια υπέροχη διαδρομή φθάνουμε στην πόλη Νόβισαντ την «Αθήνα της
Σερβίας», όπου θα δούμε το Δημαρχείο, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, και το κάστρο
Petrovaradin με την ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι Κρούσεντολ (16ος αι.),στη Φρούσκα Γκόρα και το Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Νωρίς το
απόγευμα επιστρέφουμε στο Βελιγραδι. Δείπνο και το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το
τοπικό κρασί ή την σέρβικη μπύρα με συνοδεία τοπικών γεύσεων της πόλης, στην ποιό παλιά
ταβέρνα, σήμα κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και το
βράδυ προαιρετική διασκέδαση στη Σκαδάρλια παλιά μποέμικη περιοχή με γραφικά εστιατόρια και
παραδοσιακή ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
4η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (600 χλμ.)
Πρωινό. Μέσω Νίς, σύνορα Ευζώνων και με καθ΄οδόν στάσεις για ξεκούραση, άφιξη το βράδυ στη
Θεσ/νικη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
88 ROOMS 4* → 185 € με ημιδιατροφή
KOPERNIKUS PRAG 4*→ 189 € με ημιδιατροφή
AMSTERDAM 4*→ 195€ με ημιδιατροφή
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις 3 διανυκτερεύσεις στο
ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή. Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο
πρόγραμμα. Τοπικο ελληνόφωνα ξεναγο.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια
αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Eισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.
Δημοτικοί φόροι, 6 €.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ & ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ
4 ημέρες / 3νύχτες

25 – 28/10 /19
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00 από τo γραφείo μας και με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Έλεγχος
διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω
από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά.
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα
μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα
σας ενθουσιάσει. Διανυκτέρευση.
2η μέρα : Ι.Μ. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΑΓΟΡΑ - ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ
Πρωινό και θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή) όπου συμφώνα με τον θρύλο
έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το
Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά,
αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι», φυσικά. Ακολούθως περνάμε από την πρώτη
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου στην ασιατική ακτή. Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από όπου θα
πάρουμε το καραβάκι για τα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην Πρίγκιπο και χρόνος
ελεύθερος για βόλτα με τα γραφικά παϊτόνια. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-προσκύνημα στο
μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Κουδουνά. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
3η μέρα : ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Μετά το πρωινό η μέρα μας αρχίζει με προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου,
όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες,
φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο
ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ και στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στην Αγία Σοφία και την υπόγεια Βασιλική Κινστέρνα
(Δεξαμενή-Υδραγωγείο)του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το
Μπλε Τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του
Κωνσταντίνου και τη Γερμανική Κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χουρέμ). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική βραδιά σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς
χορούς και τραγούδια.
4η μέρα : ΚΩΝ/ΠΟΛΗ –ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ – ΕΝΥΔΡΕΙΟ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (620χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των
Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε
στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα
επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλασσινών
ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Τιμή συμμετοχής :
ETERNO 3*(TAXIM) →165€ με πρωινό
LION 4*(TAXIM) → 175€ με πρωινό
NOVA PLAZA SQUARE 4*(ΤΑΧΙΜ) →185€ με πρωινό
SEMINAL 4*(TAXIM) →195€ με πρωινό
AVANT GARDE 4* sup(TAXIM) →205€ με πρωινό
Περιλαμβάνει: Μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό .
Συνοδό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και
ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πριγγιπόνησα , 5€

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ & ΒΟΣΠΟΡΟΣ
4 ημέρες βράδυ / 2νύχτες

25 – 28 / 10 / 19
1η ημέρα :ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ(630 χλμ)
Αναχώρηση στις 22.00 από τo γραφείo μας και με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα.
Έλεγχος αστυνομικός και τελωνειακός. Σύντομη στάση στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών.
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη θα περάσουμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό,
ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη
νωρίς το πρωί.
2η ημέρα : ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ – ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ
Επίσκεψη στο Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου συμφώνα με τον θρύλο έγινε το
θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το
Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων,
χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι», φυσικά. Στο χρόνο αυτό
μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ Τσαρσί). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά στενά του
πεζόδρομου του Πέραν θα σας ενθουσιάσει.
3η ημέρα : ΜΟΥΣΕΙΑ – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Μετά το πρωινό η μέρα μας αρχίζει με προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου
Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά
θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε για ξενάγηση την
Αγία Σοφία και την υπόγεια Βασιλική Κινστέρνα (Δεξαμενή-Υδραγωγείο) του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα
ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το Μπλε Τζαμί, τον Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον
Αιγυπτιακό οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου και τη Γερμανική Κρήνη
του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
προαιρετική βραδιά σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.
4η ημέρα : ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ(620χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο Αγίασμα της
Παναγίας των Βλαχερνών (όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ.). Στην
συνέχεια επίσκεψη στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της
Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000
διαφορετικά είδη θαλασσινών ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με
ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

Τιμή συμμετοχής :
ETERNO 3*(TAXIM) →129€ με πρωινό
LION 4*(TAXIM) → 139€ με πρωινό
GRAND HALIC 4*(ΤΑΧΙΜ) →145€ με πρωινό
SEMINAL 4*(TAXIM) →150€ με πρωινό
AVANT GARDE 4* sup(TAXIM) →155€ με πρωινό
Περιλαμβάνει: Μεταφορές-μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. Τη διαμονή σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία. Πρωινό. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα,
ποτά και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πριγκιπόνησα , 5€

ΑΪΒΑΛΙ
Μοσχονήσια –Πέργαμος
25 – 28 / 10 / 19
1η ημέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΪΒΑΛΙ (690χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 06.00. Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν,
φτάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνομικός έλεγχος και σύντομη στάση στο κατάστημα
αφορολογήτων ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα
διασχίσουμε τα στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, με το ferry-boat. Δια μέσου
μιας πανέμορφης διαδρομής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουμε για Αδραμύττιο
όπου θα φτάσουμε στο πανέμορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, μέσα σε ένα απέραντο κάμπο
από ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.
2η ημέρα : ΑΪΒΑΛΙ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ (60+60χλμ)
Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφτούμε την Αρχαία Πέργαμο, από τις λαμπρότερες πόλεις της
αρχαιότητας. Θα δούμε το Ασκληπιείο και την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου. Επιστροφή στο Αιβαλί.
Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ ιδίων και αργότερα, θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια με τις
παλιές σαπωνοποιίες. Θα δούμε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόμη και
κοσμούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο γραφικό λιμανάκι με τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα
πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στο κόλπο του
Αιβαλιού. Επίσκεψη στον Ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
στο Αϊβαλί. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα : ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ (130+130χλμ) - προαιρετική
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την προαιρετική εκδρομή στη Σμύρνη. Στάση στο γραφικό λιμάνι
Φωκαια και στη συνέχεια διάμεσου Μενεμένης και Κορδελιού, φτάνουμε στην πολύπαθη Σμύρνη.
Περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε το Διοικητήριο με το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά
αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία της, το γραφικό Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό.
Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης, το Κεμέραλτι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, στο Αϊβαλί.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα : ΑΪΒΑΛΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (690χλμ)
Πρωινό και συνεχίζουμε μέσω Αδραμυτίου για Τσανάκκαλε. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της μυθικής
Τροίας, την πόλη του Πριάμου, όπου θα δούμε ερείπια από την παλιά πόλη και αντίγραφο του
Δούρειου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων
από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων, για να
φτάσουμε στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας Βέμπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός
έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
HOTEL MARE 3* → 109 € με ημιδιατροφή
HOTEL GRAND TEMIZEL 5* → 135 € με ημιδιατροφή
Περιλαμβάνει: Μεταφορές-μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις στα
επιλεγμένα ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή. Τις περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρο
συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή Μάδυτος – Τσανακκαλε
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνει : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύματα, ποτά,
φιλοδωρήματα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό. Ημερήσια εκδρομή στη Σμύρνη 10€.

