
Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης 8 μέρες Αναχώρηση: 23.12 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικές 

Πληροφορίες

Hotels 3*-4* Πρωινό

Early            
booking τιμή 

(πρώτες 
20 θέσεις):                  

425€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 445€

Early            
booking τιμή 

(πρώτες 
20 θέσεις):                  

310€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 330€

230€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4 * & 3*. Πρωινό καθημερινά 
στον χώρο του ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι : 15€ Προαιρετικό By night και κρουαζιέρα στον Δούναβη: 
20€ ενήλικας & 10€ το παιδί 2-12 ετών. Κρουαζιέρα στον Μολδάβα : 20€ ενήλικας & 10€ το 
παιδί 2-12 ετών. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε 
αναλυτικότερες πληροφορίες.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΖΑΓΚΡΈΜΠ 
2Η ΜΈΡΑ  ΖΑΓΚΡΈΜΠ - ΓΚΡΑΤΣ - ΒΊΈΝΝΗ
3Η ΜΈΡΑ  ΒΊΈΝΝΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
4Η ΜΈΡΑ  ΒΊΈΝΝΗ - ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΊΑ ΠΟΛΗΣ
5Η ΜΈΡΑ  ΠΡΑΓΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΚΑΣΤΡΟΎΠΟΛΗΣ
6Η ΜΈΡΑ  ΠΡΑΓΑ - ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΑΛΊΑ ΠΟΛΗΣ - 
ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ
7Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
8Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-30/12 •

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΟΔΙΚΩΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

στο εξωτερικό
Oδικά Ταξίδια



ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ - 
ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

1Η & 2Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ
3Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΊΑ ΧΩΡΊΑ – ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ 
ΔΟΎΝΑΒΗ
4Η ΜΈΡΑ  ΗΜΈΡΗΣΊΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΊΈΝΝΗ (ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ)
5Η ΜΈΡΑ  ΗΜΈΡΗΣΊΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑ (ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ)
6Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 22-27/12 • 23-28/12 • 03-08/01 •

Πανόραμα Πολωνίας 9 μέρες/7 νύχτες Αναχώρηση: 22.12 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικές 

Πληροφορίες

Hotels 3*-4* Πρωινό

Early            
booking τιμή 

(πρώτες 
20 θέσεις):                  

450€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 455€

Early            
booking τιμή 

(πρώτες 
20 θέσεις):                  

335€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 340€

230€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Εφτά (7) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* - 4*. Πρωινό καθημερινά στον 
χώρο του ξενοδοχείου. Μετακινήσεις, ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί Φόροι: 15€ ανά άτομο. Κρουαζιέρα στον Δούναβη: 15€ ανά άτομο. 
Προαιρετική επίσκεψη στα Αλατωρυχείο Βιελίτσκα: 35€ (περιλαμβάνει: μεταφορά, ξενάγηση και 
εισιτήριο εισόδου). Μεταφορά, εισιτήριο εισόδου, ξενάγηση και ακουστικά στο Άουσβιτς: 25€ 
και 15€ . Η ασφάλεια για τον COVID: 20€ ανά άτομο. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους. Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

1Η & 2Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ – ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – 
ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑ 
3Η ΜΈΡΑ  ΜΠΡΑΤΊΣΛΑΒΑ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΖΑΚΟΠΑΝΈ – ΚΡΑΚΟΒΊΑ
4Η ΜΈΡΑ  ΚΡΑΚΟΒΊΑ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΑΛΑΤΩΡΎΧΈΊΑ ΒΊΈΛΊΤΣΚΑ
5Η ΜΈΡΑ  ΚΡΑΚΟΒΊΑ – ΑΟΎΣΒΊΤΣ – ΒΑΡΣΟΒΊΑ
6Η ΜΈΡΑ  ΒΑΡΣΟΒΊΑ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
7Η ΜΈΡΑ  ΒΑΡΣΟΒΊΑ – ΒΟΡΤΣΛΑΒ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
8Η ΜΈΡΑ  ΒΟΡΤΣΛΑΒ – ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ
9Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 22-30/12 •

Βουδαπέστη -  Βιέννη - Μπρατισλάβα               
6 μέρες/4 νύχτες

Αναχωρήσεις: 22.12, 23.12 & 03.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικές 
Πληροφ.

Ibis Styles
City 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 235€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

245€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 165€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

175€

140€

Ibis
Budapest

City
3* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 255€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

265€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 177€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

187€

156€

Arena 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 279€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

285€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 195€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

199€

172€

Hungaria 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 285€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

289€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 199€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

205€

172€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τέσσερεις  (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται 
στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ.                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 20€. Κρουαζιέρα στον Δούναβη 15€. Προαιρετική 
εκδρομή στην Βιέννη 25€ ενήλικας & 15€ το παιδί 2-12 ετών. Είσοδοι σε μουσεία, εκδηλώσεις και 
διασκεδάσεις, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια Covid - 19: 20€. 
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.



ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ
2Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
3Η ΜΈΡΑ  ΒΊΈΝΝΗ – ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
4Η ΜΈΡΑ  ΒΊΈΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΎΡΓΚ
5Η ΜΈΡΑ  ΒΊΈΝΝΗ - ΔΑΣΗ ΜΑΓΊΈΡΛΊΝΓΚ - ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ
6Η ΜΈΡΑ ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-28/12 • 03-08/01 •

BOYΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ

1Η & 2Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ 
3Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΎΝΑΒΊΑ ΧΩΡΊΑ – ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ 
ΔΟΎΝΑΒΗ
4Η ΜΈΡΑ  ΗΜΈΡΗΣΊΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΒΊΈΝΝΗ (ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ)
5Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΔΑΠΈΣΤΗ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-27/12 • 04-08/01 •

Βιέννη - Βουδαπέστη - Βελιγράδι 6 μέρες Αναχωρήσεις: 23.12 & 03.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικές 
Πληροφ.

Βουδαπέστη:
Εxpo

Congress
4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 335€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

355€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 249€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

269€

178€Βιέννη:
Αnanas 4* Πρωινό

Βελιγράδι:
Jump Inn 4* Πρωινό

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*. Πρωινό καθημερινά 
στον χώρο του ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.                                                             . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 15€. Προαιρετικό By night και κρουαζιέρα στον Δούναβη: 
20€ ενήλικας & 10€ το παιδί 2-12 ετών. Κρουαζιέρα στον Μολδάβα: 20€ ενήλικας &10€ το παιδί 2-12 
ετών. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. 
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική 
ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες 
πληροφορίες.

Βουδαπέστη -  Βιέννη - Μπρατισλάβα               
5 μέρες/3 νύχτες

Αναχωρήσεις: 23.12 & 04.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικές 
Πληροφ.

Ibis Styles
City 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 199€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

205€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 149€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

155€

105€

Ibis
Budapest

City
3* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 
θέσεις): 209€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

215€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 149€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

159€

117€

Arena 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 225€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

230€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 159€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

169€

129€

Hungaria 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 229€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

235€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 165€                                                                                         
Κανονική τιμή: 

169€

129€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται 
στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ.                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 15€. Προαιρετική εκδρομή στην Βιέννη: Ενήλικας: 25€ 
& το παιδί 2-12 ετών: 15€. Κρουαζιέρα στον Δούναβη 15€. Είσοδοι σε μουσεία, εκδηλώσεις και 
διασκεδάσεις, ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, ειδική ασφάλεια Covid - 19: τιμή 
20€. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες.



BOYKOYΡΕΣΤΙ - 
ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ

1Η & 2Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ
3Η ΜΈΡΑ ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ – ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΑΡΠΑΘΊΑ 
ΟΡΗ (ΣΊΝΑΙΑ – ΜΠΡΑΣΟΒ – ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΎ ΔΡΑΚΟΎΛΑ)
4Η ΜΈΡΑ ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-26/12 • 30/12-02/01 • 05-08/01 •

BOYKOYΡΕΣΤΙ - 
ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΟΡΗ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ 
2Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
3Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΚΑΡΠΑΘΊΑ ΟΡΗ (ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΑ)
4Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-26/12 • 30/12-02/01 • 05-08/12 •

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 4 μέρες Αναχωρήσεις: 23.12, 30.12 & 05.01 
- Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Ibis 
Politechnika

or similar
3* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 145€                                                                                         
Κανονική τιμή: 155€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 109€                                                                                         
Κανονική τιμή: 119€

68€

Continental
Forum 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 155€                                                                                         
Κανονική τιμή: 175€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 115€                                                                                         
Κανονική τιμή: 135€

85€

Mercury City 
Center / Ch.
Bucharest

4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 169€                                                                                         
Κανονική τιμή: 189€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 129€                                                                                         
Κανονική τιμή: 145€

87€

Parliament 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 175€                                                                                         
Κανονική τιμή: 185€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 130€                                                                                         
Κανονική τιμή: 145€

90€

Sheraton 5* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 219€                                                                                         
Κανονική τιμή: 239€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 155€                                                                                         
Κανονική τιμή: 175€

128€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 7€ στα 3*, 10€ στα 4* & 20€ στα 5*. Προαιρετική εκδρομή 
στα Καρπάθια Όρη: Ενήλικας 20€ & 15€ το παιδί 2-12 ετών. Προαιρετική ξενάγηση στο σπίτι του 
Λαού: Ενήλικας: 15€ & 10€ τα παιδιά 2-12 ετών. Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 15€ το άτομο (Δείπνο) 
- Μόνο στα ξενοδοχεία 4*. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και 
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

Βουκουρέστι - Καρπάθια Όρη 4 μέρες/2 νύχτες Αναχωρήσεις: 23.12, 30.12 & 05.01 
- Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Ibis 
Politechnika

or similar
3* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 109€                                                                                         
Κανονική τιμή: 139€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 89€                                                                                         
Κανονική τιμή: 99€

45€

Continental
Forum 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 129€                                                                                         
Κανονική τιμή: 155€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 99€                                                                                         
Κανονική τιμή: 130€

55€

Mercury City 
Center / Ch.
Bucharest

4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 135€                                                                                         
Κανονική τιμή: 159€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 109€                                                                                         
Κανονική τιμή: 130€

58€

Parliament 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 135€                                                                                         
Κανονική τιμή: 179€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 105€                                                                                         
Κανονική τιμή: 150€

59€

Sheraton 5* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 165€                                                                                         
Κανονική τιμή: 195€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 125€                                                                                         
Κανονική τιμή: 155€

85€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι 5€ στα 3* / 8€ στα 4* / 15€ στα 5*. Προαιρετική εκδρομή στα 
Καρπάθια Όρη: Ενήλικας 20€ & 15€ το παιδί 2-12 ετών. Προαιρετική ξενάγηση στο σπίτι του Λαού: 
Ενήλικας: 15€ & 10€ τα παιδιά 2-12 ετών. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας 
COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.



BEΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ 
ΣΑΝΤ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ
2Η ΜΈΡΑ  ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ – ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3Η ΜΈΡΑ  ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ – ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΟΒΊ ΣΑΝΤ - 
ΣΡΈΜΣΚΊ ΚΑΡΛΟΒΤΣΊ
4Η ΜΈΡΑ ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ –ΝΊΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-26/12 • 27-30/12 • 05-08/01 •

BOYKOYΡΕΣΤΙ - ALL 
INCLUSIVE

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ 
2Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
3Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΚΑΡΠΑΘΊΑ ΟΡΗ
4Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΜΟΎΣΈΊΟ ΧΩΡΊΟΎ - ΛΊΜΝΗ 
ΧΈΡΈΣΤΡΑΟΎ
5Η ΜΈΡΑ  ΒΟΎΚΟΎΡΈΣΤΊ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-27/12 • 30/12-03/01 • 05-09/12 •

Βουκουρέστι - All Inclusive 5 μέρες Αναχωρήσεις: 23.12, 30.12 & 05.01 
- Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Ibis 
Politechnika

or similar
3* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 189€                                                                                         
Κανονική τιμή: 219€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 145€                                                                                         
Κανονική τιμή: 175€

90€

Continental
Forum 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 215€                                                                                         
Κανονική τιμή: 245€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 160€                                                                                         
Κανονική τιμή: 190€

110€

Mercury City 
Center / Ch.
Bucharest

4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 229€                                                                                         
Κανονική τιμή: 255€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 169€                                                                                         
Κανονική τιμή: 195€

120€

Parliament 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 229€                                                                                         
Κανονική τιμή: 259€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 170€                                                                                         
Κανονική τιμή: 200€

118€

Sheraton 5* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 285€                                                                                         
Κανονική τιμή: 315€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 
θέσεις): 200€                                                                                         

Κανονική τιμή: 230€

170€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό 
καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις 
- Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας.    
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 10€ στα 3*, 12€ στα 4* & 22€ στα 5*. Επιβάρυνση 
ημιδιατροφής: 15€ το άτομο (Δείπνο) - Μόνο στα ξενοδοχεία 4*. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

Βελιγράδι - Νόβι Σαντ 4 μέρες/3 νύχτες Αναχωρήσεις: 23.12, 27.12 & 05.01 
- Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Hotel
Elegance

3* 
sup Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 138€                                                                                         
Κανονική τιμή: 149€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 108€                                                                                         
Κανονική τιμή: 119€

60€

Belgrade
City 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 175€                                                                                         
Κανονική τιμή: 205€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 129€                                                                                         
Κανονική τιμή: 159€

87€

Hotel
Prag 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 179€                                                                                         
Κανονική τιμή: 209€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 135€                                                                                         
Κανονική τιμή: 165€

90€

Mone
Plaza

4* 
sup Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 289€                                                                                         
Κανονική τιμή: 319€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 199€                                                                                         
Κανονική τιμή: 229€

180€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.                                           .                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι 7,5€ στα 3* / 10€ στα 4* . Προαιρετική εκδρομή στο 
Νόβι Σαντ - Σρέμσκι Κάρλοβτσι: 15€. Προαιρετική κρουαζιέρα: 12€. Επιβαρύνση ημιδιατροφής 
(Δείπνο): 15€ το άτομο μόνο στα ξενοδοχεία: Belgrade City 4*, Jump Inn 4* & Prag 4*. Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε 
αναλυτικότερες πληροφορίες.



BEΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙ 
ΣΑΝΤ

1Η & 2H ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ
3Η ΜΈΡΑ ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ – ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
4Η ΜΈΡΑ ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ – ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΟΒΊ ΣΑΝΤ - 
ΣΡΈΜΣΚΊ ΚΑΡΛΟΒΤΣΊ

• 23-26/12 • 27-30/12 • 05-08/01 •

Βελιγράδι - Νόβι Σαντ 4 μέρες/2 νύχτες Αναχωρήσεις: 23.12, 27.12 & 05.01 
- Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Hotel
Elegance

3* 
sup Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 99€                                                                                         
Κανονική τιμή: 119€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 79€                                                                                         
Κανονική τιμή: 99€

40€

Belgrade
City 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 139€                                                                                         
Κανονική τιμή: 169€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 110€                                                                                         
Κανονική τιμή: 140€

58€

Hotel
Prag 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 145€                                                                                         
Κανονική τιμή: 175€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 115€                                                                                         
Κανονική τιμή: 145€

60€

Mone
Plaza

4* 
sup Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 149€                                                                                         
Κανονική τιμή: 249€

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 89€                                                                                         
Κανονική τιμή: 189€

120€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας όπως αυτά 
αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.                                           .                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι 5€ στα 3* / 8€ στα 4*. Προαιρετική εκδρομή στο Νόβι Σαντ 
- Σρέμσκι Κάρλοβτσι: 15€. Προαιρετική κρουαζιέρα: 12€. Επιβαρύνση ημιδιατροφής (Δείπνο): 15€ 
το άτομο μόνο στα ξενοδοχεία: Belgrade City 4* & Prag 4*. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε 
μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για 
ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

BEΛΙΓΡΑΔΙ -
ΑLL INCLUSIVE
ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ
2Η ΜΈΡΑ  ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ – ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3Η ΜΈΡΑ  ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ - ΝΟΒΊ ΣΑΝΤ - ΣΡΈΜΣΚΊ ΚΑΡΛΟΒΤΣΊ 
4Η ΜΈΡΑ ΗΜΈΡΗΣΊΑ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΤΊΜΊΣΟΑΡΑ 
4Η ΜΈΡΑ ΒΈΛΊΓΡΑΔΊ - ΝΊΣ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-27/12 • 27-31/12 • 04-08/01 •

Βελιγράδι - All Inclusive                                
(Δώρο Εκδρομή στη Τιμισοάρα) 5 μέρες/4 νύχτες

Αναχωρήσεις: 23.12, 27.12 & 04.01 
- Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Hotel
Elegance

3* 
sup Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 

20 θέσεις): 179€                                                                                         
Κανονική τιμή: 209€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 139€                                                                                         
Κανονική τιμή: 169€

80€

Belgrade
City 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 219€                                                                                         
Κανονική τιμή: 235€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 159€                                                                                         
Κανονική τιμή: 150€

116€

Hotel
Prag 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 225€                                                                                         
Κανονική τιμή: 255€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 165€                                                                                         
Κανονική τιμή: 195€

120€

Mone
Plaza

4* 
sup Πρωινό

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 375€                                                                                         
Κανονική τιμή: 405€

Early booking 
τιμή (πρώτες 20 

θέσεις): 255€                                                                                         
Κανονική τιμή: 285€

240€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας όπως 
αυτά αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις, 
ξεναγήσεις & εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία, σύμφωνα με το παραπάνω 
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.                                           .                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι  10€ στα 3* / 12,5 € στα 4*. Κρουαζιέρα. Επιβαρύνση 
ημιδιατροφής (Δείπνο): 15€ το άτομο, την νύχτα μόνο στα ξενοδοχεία: Belgrade City 4* & Prag 4*. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και 
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.



Βυζαντινή Οχρίδα 4 μέρες Αναχώρηση: 23.12 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικ. 

Πληροφ.

Park
Golden
View

4* Πλήρης 
Διατροφή

Early          
booking τιμή:                  

199€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 209€

Early         
booking τιμή:                  

139€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 149€

111€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Πλήρης διατροφή (3 πρωινά, 3 γεύματα & 3 δείπνα) καθημερινά στον χώρο του 
ξενοδοχείου - Όχι εορταστικά στον χώρο του ξενοδοχείου. μετακινήσεις, περιηγήσεις και 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. 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 10€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για 
ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΜΠΊΤΟΛΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΊ) - ΟΧΡΊΔΑ 
2Η ΜΈΡΑ  ΟΧΡΊΔΑ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3Η ΜΈΡΑ  ΟΧΡΊΔΑ - ΦΑΡΑΓΓΊ - ΡΑΝΤΊΚΑ -  ΜΟΝΗ ΜΠΊΚΟΡΣΚΊ
4Η ΜΈΡΑ  ΟΧΡΊΔΑ - ΟΣΊΟΣ ΝΑΟΎΜ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 23-26/12 •

Βυζαντινή Οχρίδα 3 μέρες Αναχώρηση: 24.12 & 06.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικ. 

Πληροφ.

Park
Golden
View

4* Πλήρης 
Διατροφή

Early         
booking τιμή:                  

145€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 155€

Early         
booking τιμή:                  

109€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 119€

75€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Πλήρης διατροφή (2 πρωινά, 2 γεύματα & 2 δείπνα) καθημερινά στον χώρο του 
ξενοδοχείου - Όχι εορταστικά στον χώρο του ξενοδοχείου. μετακινήσεις, περιηγήσεις και 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. 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 7€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για 
ακύρωση ταξιδιού λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΟΧΡΙΔΑ

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΜΠΊΤΟΛΑ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΊ) - ΟΧΡΊΔΑ 
2Η ΜΈΡΑ  ΟΧΡΊΔΑ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3Η ΜΈΡΑ  ΟΧΡΊΔΑ - ΟΣΊΟΣ ΝΑΟΎΜ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

• 24-26/12 • 06-08/01 •



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
LIKE A LOCAL

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ
2Η ΜΈΡΑ  ΒΛΑΧΈΡΝΑ – ΜΠΑΛΟΎΚΛΊ-ΣΚΈΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
3Η ΜΈΡΑ  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΈ - ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΎ – ΑΓΊΑ 
ΣΟΦΊΑ - ΊΣΤΟΡΊΚΟ ΚΈΝΤΡΟ
4Η ΜΈΡΑ  ΟΊΚΟΎΜΈΝΊΚΟ ΠΑΤΡΊΑΡΧΈΊΟ - ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

• 23-26/12 • 05-08/01 •

Kωνσταντινούπολη Like a Local                            
4 μέρες/2 νύχτες

Αναχωρήσεις: 23.12 & 05.01 - 
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 
Μον.

Γενικ.
Πληρ.

Grand
Halic 4* Πρωινό

Early booking τιμή:                  
139€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
149€

Early                        
booking τιμή: 109€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
119€

60€

Riva 4* Πρωινό

Early booking τιμή:                  
149€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
159€

Early                
booking τιμή: 117€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
127€

64€

Konak 4* Πρωινό

Early booking τιμή:                  
145€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
155€

Early                
booking τιμή: 119€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
129€

74€

Green
Park 4* Πρωινό

Early booking τιμή:                  
145€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
155€

Early                
booking τιμή: 127€                                                                                         

Κανονική τιμή: 
137€

84€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που 
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. ΦΠΑ.                                           .                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
LIKE A LOCAL

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΈΖΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΎ ΠΈΡΑΝ Η KARAKOY
2Η ΜΈΡΑ  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΈ - ΠΡΊΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
3Η ΜΈΡΑ  ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΎ – ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ - ΣΚΈΠΑΣΤΗ 
ΑΓΟΡΑ
4Η ΜΈΡΑ  ΠΑΤΡΊΑΡΧΈΊΟ –ΒΛΑΧΈΡΝΑ  - ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

• 23-26/12 • 30/12-02/01 • 05-08/01 •

Kωνσταντινούπολη Like a Local                            
4 μέρες/3 νύχτες

Αναχώρηση: 23.12, 30.12 & 05.01 -                           
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον. Γενικ.Πληρ.

Grand
Halic 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 179€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 189€

Early booking               
τιμή: 135€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 145€

90€

Προαιρετική 
κρουαζιέρα στον 

Βόσπορο: 15€.                                          
Προαιρετική 

κρουαζιέρα στα 
Πριγκηπόνησσα

Riva 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 195€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 205€

Early booking               
τιμή: 140€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 150€

110€

Konak 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 199€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 209€

Early booking               
τιμή: 145€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 155€

115€

Green
Park 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 219€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 229€

Early booking               
τιμή: 155€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 165€

130€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που 
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. ΦΠΑ.                                           .                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.



Kωνσταντινούπολη Like A Local                         
4 μέρες/3 νύχτες

Αναχώρηση: 30.12 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικ. 

Πληροφ.

Riva 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

229€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 239€

Early           
booking τιμή:                  

165€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 175€

135€

Προαιρετική 
κρουαζιέρα 

στον 
Βόσπορο: 15€.                                          
Προαιρετική 

κρουαζιέρα στα 
Πριγκηπόνησσα

Green
Park 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

279€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 289€

Early         
booking τιμή:                  

195€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 205€

175€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται 
στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
LIKE A LOCAL

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΈΖΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΎ ΠΈΡΑΝ Η KARAKOY 
2Η ΜΈΡΑ  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΈ - ΠΡΊΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
3Η ΜΈΡΑ  ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΎ – ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ - ΣΚΈΠΑΣΤΗ 
ΑΓΟΡΑ
4Η ΜΈΡΑ  ΠΑΤΡΊΑΡΧΈΊΟ – ΒΛΑΧΈΡΝΑ  - ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

• 30/12-02/01 •

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
LIKE A LOCAL

• 05-08/01 •

Kωνσταντινούπολη Like A Local                         
4 μέρες/3 νύχτες

Αναχώρηση: 05.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικ. 

Πληροφ.

Grand
Halic 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

179€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 189€

Early           
booking τιμή:                  

135€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 145€

90€

Προαιρετική 
κρουαζιέρα 

στον 
Βόσπορο: 15€.                                          
Προαιρετική 

κρουαζιέρα στα 
Πριγκηπόνησσα

Riva 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

189€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 199€

Early         
booking τιμή:                  

140€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 150€

96€

Konak 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

199€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 209€

Early         
booking τιμή:                  

145€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 155€

115€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό στον 
χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται 
στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΈΖΟΔΡΟΜΟΣ 
ΤΟΎ ΠΈΡΑΝ Η KARAKOY 
2Η ΜΈΡΑ  ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΈ - ΠΡΊΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
3Η ΜΈΡΑ  ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ ΒΟΣΠΟΡΟΎ – ΑΓΊΑ ΣΟΦΊΑ - ΣΚΈΠΑΣΤΗ 
ΑΓΟΡΑ
4Η ΜΈΡΑ  ΠΑΤΡΊΑΡΧΈΊΟ – ΒΛΑΧΈΡΝΑ  - ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
LIKE A LOCAL

1Η & 2H ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ - 
MΠΑΛΟΎΚΛΊ - ΣΚΈΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΊ ΤΣΑΡΣΊ)
3Η ΜΈΡΑ  ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΈ – ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ ΣΤΟ 
ΒΟΣΠΟΡΟ - ΠΑΛΊΑ ΠΟΛΗ (SULTANAHMET)
4Η ΜΈΡΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ – ΠΡΊΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
5Η ΜΈΡΑ  ΟΊΚΟΎΜΈΝΊΚΟ ΠΑΤΡΊΑΡΧΈΊΟ – ΒΛΑΧΈΡΝΑ - ΠΑΛΑΤΊ 
ΤΟΎ ΠΡΟΡΦΎΡΟΓΈΝΝΗΤΟΎ - ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

• 23-27/12 • 04-08/01 •

Kωνσταντινούπολη Like a Local                            
5 μέρες/3 νύχτες

Αναχώρηση: 23.12 & 04.01 -                           
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχ. Κατ. Διατρ. Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικές 

Πληροφορίες

Grand
Halic 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 185€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 195€

Early booking               
τιμή: 140€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 150€

90€

Προαιρετική 
κρουαζιέρα στον 

Βόσπορο: 15€.                                          
Προαιρετική 

κρουαζιέρα στα 
Πριγκηπόνησσα

Feronya 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 205€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 215€

Early booking               
τιμή: 150€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 160€

110€

Konak 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 209€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 219€

Early booking               
τιμή: 155€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 165€

115€

Green
Park 4* Πρωινό

Early booking 
τιμή: 229€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 239€

Early booking               
τιμή: 165€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 175€

130€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Tρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που 
περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου 
μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. ΦΠΑ.                                           .                                                              . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

Kωνσταντινούπολη Like A Local                         
5 μέρες/4 νύχτες

Αναχώρηση: 23.12 & 04.01-                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικές 

Πληροφορίες

Riva 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

229€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 239€

Early           
booking τιμή:                  

165€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 175€

130€ Προαιρετική 
κρουαζιέρα 

στον 
Βόσπορο: 15€. 
Προαιρετική 
εκδρομή στα 

Πριγκηπόννησα. 
Προαιρετική 

εκδρομή στην 
Προύσα: 20€. 
Προαιρετική 
βόλτα στο 

Καντίκιοϊ: 15€.Konak 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

259€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 269€

Early         
booking τιμή:                  

185€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 195€

150€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Πρωινό 
στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται 
στο αναλυτικό μας πρόγραμμα. Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. ΦΠΑ. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, 
αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού 
λόγω ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
LIKE A LOCAL

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΎΠΟΛΗ 
2Η ΜΈΡΑ  ΣΚΈΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΠΑΛΊ ΤΣΑΡΣΊ) - ΠΑΛΊΑ ΠΟΛΗ 
(SULTANAHMET), ΜΠΑΛΟΎΚΛΊ 
3Η ΜΈΡΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΧΤΣΈ – ΚΡΟΎΑΖΊΈΡΑ ΣΤΟ 
ΒΟΣΠΟΡΟ -  ΠΡΊΓΚΗΠΟΝΝΗΣΑ
4Η ΜΈΡΑ  ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΎΣΑ
5Η ΜΈΡΑ  ΟΊΚΟΎΜΈΝΊΚΟ ΠΑΤΡΊΑΡΧΈΊΟ - ΒΛΑΧΈΡΝΑ – ΠΑΛΑΤΊ 
ΠΟΡΦΎΡΟΓΈΝΝΗΤΟΎ- ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

• 23-27/12 • 04-08/01 •



ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
• 23-26/12 • 05-08/01 •

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΜΟΝΗ ΡΊΛΑ - ΣΟΦΊΑ
2Η ΜΈΡΑ  ΣΟΦΊΑ - ΦΊΛΊΠΠΟΎΠΟΛΗ
3Η ΜΈΡΑ  ΣΟΦΊΑ - ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
4Η ΜΈΡΑ  ΣΟΦΊΑ - ΒΊΤΟΣΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΊ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ
• 24-26/12 • 06-08/01 •

Σόφια - Φιλιππούπολη 3 μέρες Αναχώρηση: 24.12 & 06.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικές 

Πληροφορίες

Budapest 3* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

125€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 135€

Early           
booking τιμή:                  

99€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 109€

48€

Novotel 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

139€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 149€

Early         
booking τιμή:                  

109€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 119€

60€

Ramada 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

179€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 189€

Early         
booking τιμή:                  

139€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 149€

95€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Δύο (2) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. 2 πρωινά στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις 
και 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                                                                                         . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 6€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια Covid-19: 20€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΜΈΡΑ  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΜΟΝΗ ΡΊΛΑ - ΣΟΦΊΑ
2Η ΜΈΡΑ  ΣΟΦΊΑ - ΦΊΛΊΠΠΟΎΠΟΛΗ
3Η ΜΈΡΑ  ΣΟΦΊΑ - ΒΊΤΟΣΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΊ - ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

Σόφια - Φιλιππούπολη 4 μέρες Αναχώρηση: 23.12 & 05.01 -                     
Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ. 

Μον.
Γενικές 

Πληροφορίες

Budapest 3* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

155€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 165€

Early           
booking τιμή:                  

115€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 125€

72€

Novotel 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

195€                                                                                         
Κανονική 

τιμή: 205€

Early         
booking τιμή:                  

155€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 165€

108€

Ramada 4* Πρωινό

Early         
booking τιμή:                  

229€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 239€

Early         
booking τιμή:                  

165€                                                                                         
Κανονική 
τιμή: 175€

141€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. 3 πρωινά στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις 
και 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.                                                                                         . 
Δεν περιλαμβάνονται: Δημοτικοί φόροι: 6€. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια Covid-19: 20€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.



ΒΟROVETS
• 24-26/12 •

ΒΟROVETS
• 24-27/12 •

Borovets 3 μέρες Αναχώρηση: 24.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο 
σε Μον.

Rila 4* Ημιδιατροφή

285€ - 135€ 415€

Υποχρεωτικό Εορταστικό δείπνο στις 24.12: 45€. 
>12 ετών | 25€ 4-12 ετών

Euphoria
Club Hotel
& Spa

4* Πρωινό 190€ 235€ 130€ 285€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες (Προμαχώνας) • Διαμονή και διατροφή της επιλογής σας • Μετακινήσεις προς/ από τη 
βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος (εκτός από τα ski in - ski out ξενοδοχεία) • Ελέυθερη 
χρήση πισίνας, σάουνας, τζακούζι, γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός τους γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά                                      
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο                    
(Τσιμισκή 115)    

One Salonica                     
(Σαθμού με Κωλέτη)

Παρασκευή  6 Ιανουαρίου 05:45 06:00 06:15

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τυχόν απαίτηση βίζας για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη 
Βουλγάρικη πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο 

• Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς 
τους γονείς χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση και από τους δύο γονείς 

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε (check in) το δωμάτιο σας από τις 14:00 (στο Rila από τις 15:00) και να το παραδώσετε 
(check out) μέχρι τις 12:00 

• Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in-ski out” δίνουν τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους 
εφόσον λειτουργεί η αντίστοιχη πίστα 

• Οι εκπτωτικές τιμές των παιδιών ισχύουν για τη διαμονή τους σε δωμάτιο με δύο ενήλικες 

• Οι αναχωρήσεις της επιστροφής από το Borovets πραγματοποιούνται 15:00 - 15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα 
ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το συνοδό σας

Borovets 4 μέρες Αναχώρηση: 24.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο 
σε Μον.

Rila 4* Ημιδιατροφή
385€ - 160€ 570€

Υποχρεωτικό Εορταστικό δείπνο στις 24.12: 45€. 
>12 ετών | 25€ 4-12 ετών

Euphoria
Club Hotel
& Spa

4* Πρωινό 240€ 305€ 155€ 385€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες (Προμαχώνας) • Διαμονή και διατροφή της επιλογής σας • Μετακινήσεις προς/ από τη 
βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος (εκτός από τα ski in - ski out ξενοδοχεία) • Ελέυθερη 
χρήση πισίνας, σάουνας, τζακούζι, γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός τους γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ .



ΒΟROVETS
• 06-08/01 •

Borovets 3 μέρες Αναχώρηση: 06.01 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο 
σε Μον.

Rila 4* Ημιδιατροφή 290€ - 140€ 420€

Euphoria
Club
Hotel & Spa

4* Πρωινό 200€ 245€ 140€ 295€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες (Προμαχώνας) • Διαμονή και διατροφή της επιλογής σας • Μετακινήσεις προς/ από τη 
βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος (εκτός από τα ski in - ski out ξενοδοχεία) • Ελέυθερη 
χρήση πισίνας, σάουνας, τζακούζι, γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός τους γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά             
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο             
(Τσιμισκή 115)

One Salonica             
(Σαθμού με Κωλέτη)

Παρασκευή                
6 Ιανουαρίου 05:45 06:00 06:15

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τυχόν απαίτηση βίζας για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη 
Βουλγάρικη πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) • Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο • Παιδιά κάτω των 18 που 
ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς χρειάζονται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση και από τους δύο γονείς • Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε (check in) το 
δωμάτιο σας από τις 14:00 (στο Rila από τις 15:00) και να το παραδώσετε (check out) μέχρι τις 12:00 • Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in-ski out” δίνουν 
τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους εφόσον λειτουργεί η αντίστοιχη πίστα • Οι εκπτωτικές τιμές 
των παιδιών ισχύουν για τη διαμονή τους σε δωμάτιο με δύο ενήλικες • Οι αναχωρήσεις της επιστροφής από το Borovets πραγματοποιούνται 15:00 - 15:30, 
αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το συνοδό σας

PAMPOROVO
• 05-08/01 •

Pamporovo 4 μέρες Αναχώρηση: 05.01 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Perelik 5* Πρωινό 240€ 225€ 185€ 300€

Orlovetz 5* Πρωινό 240€ 225€ 185€ 300€

Δυνατότητα Ημιδιατροφής για το ξενοδοχείο Perelik με επιβάρυνση +65€/ενήλικα & +35€/παιδί. 
Δυνατότητα προαγοράς 3ήμερης κάρτας lift σε τιμή group.

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Δράμα (διασταύρωση Ξηροπόταμου) • Διαμονή και διατροφή της επιλογής σας • Μετακινήσεις 
προς/ από τη βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος • Ελέυθερη χρήση πισίνας, σάουνας, 
χαμάμ & γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, συνοδός τους γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ .

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά             
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο             
(Τσιμισκή 115)

One Salonica             
(Σαθμού με Κωλέτη)

Πέμπτη                       
5 Ιανουαρίου 06:45 07:00 07:15

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τυχόν απαίτηση βίζας για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη 
Βουλγάρικη πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) • Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο • Παιδιά κάτω των 18 που 
ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς χρειάζονται 
επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση και από τους δύο γονείς • Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο 
σας από τις 14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν τις 12:00 (check out) • Οι εκπτωτικές τιμές των παιδιών ισχύουν για τη διαμονή τους σε 
δωμάτιο με δύο ενήλικες • Οι αναχωρήσεις της επιστροφής από το Pamporovo πραγματοποιούνται 14:00 - 14:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα 
θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το συνοδό σας



PAMPOROVO
• 24-27/12 •

PAMPOROVO
• 27-30/12 •

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά                                      
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο                    
(Τσιμισκή 115)    

One Salonica                     
(Σαθμού με Κωλέτη)

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 06:45 07:00 07:15

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 06:45 07:00 07:15

Pamporovo 4 μέρες Αναχώρηση: 24.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Perelik 5* Πρωινό 230€ 215€ 175€ 290€

Orlovetz 5* Πρωινό 230€ 215€ 175€ 290€

Δυνατότητα Ημιδιατροφής για το ξενοδοχείο Perelik με επιβάρυνση +65€/ενήλικα & +35€/παιδί. 
Δυνατότητα προαγοράς 3ήμερης κάρτας lift σε τιμή group.

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Δράμα (διασταύρωση Ξηροπόταμου) • Διαμονή και διατροφή της επιλογής σας • Μετακινήσεις 
προς/ από τη βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος • Ελέυθερη χρήση πισίνας, σάουνας, 
χαμάμ & γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, συνοδός τους γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ .

Pamporovo 4 μέρες Αναχώρηση: 27.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Perelik 5* Πρωινό 210€ 200€ 160€ 270€

Orlovetz 5* Πρωινό 210€ 200€ 160€ 270€

Δυνατότητα Ημιδιατροφής για το ξενοδοχείο Perelik με επιβάρυνση +65€/ενήλικα & +35€/παιδί. 
Δυνατότητα προαγοράς 3ήμερης κάρτας lift σε τιμή group.

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Δράμα (διασταύρωση Ξηροπόταμου) • Διαμονή και διατροφή της επιλογής σας • Μετακινήσεις 
προς/ από τη βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος • Ελέυθερη χρήση πισίνας, σάουνας, 
χαμάμ & γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης, συνοδός τους γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ .

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τυχόν απαίτηση βίζας για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη 
Βουλγάρικη πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο 

• Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς 
τους γονείς χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση και από τους δύο γονείς 

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν 
τις 12:00 (check out) 

• Οι εκπτωτικές τιμές των παιδιών ισχύουν για τη διαμονή τους σε δωμάτιο με δύο ενήλικες 

• Οι αναχωρήσεις της επιστροφής από το Pamporovo πραγματοποιούνται 14:00 - 14:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα 
ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το συνοδό σας



BANSKO
• 24-26/12 •

BANSKO
• 24-27/12 •

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά                                      
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο                    
(Τσιμισκή 115)    

One Salonica                     
(Σαθμού με Κωλέτη)

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 05:45 06:00 06:15

Bansko 3 μέρες Αναχώρηση: 24.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Winslow
Infinity 3* Πρωινό 125€ 140€ 90€ -

Olympus 3* Πρωινό 115€ 125€ 100€ 145€

Perun 
Lodge 4* Πρωινό 130€ 140€ 105€ 180€

Saint 
George
Palace

4* Πρωινό
135€ 130€ 95€ -

Υποχρεωτικό Εορταστικό δείπνο στις 24.12: 30€.       
>12 ετών | 15€ 4-12 ετών

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις 
δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα 
με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • 
Έμπειρο συνοδό του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές 
τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τυχόν απαίτηση βίζας για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη 
Βουλγάρικη πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδία κάτω των 12 ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο. Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα κηδεμόνα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση του 
άλλου κηδεμόνα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους κηδεμόνες χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο κηδεμόνες.

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν 
τις 12:00 (check out) 

• Οι αναχωρήσεις από το Bansko πραγματοποιούνται 15:00-15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα 
που θα λάβετε από το συνοδό σας.

Bansko 4 μέρες Αναχώρηση: 24.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Winslow
Infinity 3* Πρωινό 160€ 185€ 105€ -

Olympus 3* Πρωινό 145€ 160€ 115€ 180€

Perun 
Lodge 4* Πρωινό 170€ 180€ 125€ 230€

Saint 
George
Palace

4* Πρωινό
175€ 165€ 115€ -

Υποχρεωτικό Εορταστικό δείπνο στις 24.12: 30€.       
>12 ετών | 15€ 4-12 ετών

Pegnum 230€ - 140€ 315€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις 
δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα 
με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • 
Έμπειρο συνοδό του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές 
τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski



BANSKO
• 26-29/12 •

Bansko 4 μέρες Αναχώρηση: 26.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Perun
Lodge 4* Πρωινό 160€ 170€ 110€ 220€

Saint 
George
Palace

4* Πρωινό 165€ 150€ 105€ -

Regnum 5* Πρωινό 205€ - 110€ 270€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν 
παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές τιμές 
στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski

BANSKO
• 26-30/12 •

Bansko 5 μέρες Αναχώρηση: 26.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Perun
Lodge 4* Πρωινό 200€ 210€ 130€ 300€

Regnum 5* Πρωινό 265€ - 125€ 350€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν 
παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές τιμές 
στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski

BANSKO
• 27-29/12 •

Bansko 3 μέρες Αναχώρηση: 27.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο σε 
Μονόκλινο

Perun
Lodge 4* Πρωινό 120€ 130€ 90€ 170€

Saint 
George
Palace

4* Πρωινό 125€ 120€ 85€ -

Regnum 5* Πρωινό 160€ - 100€ 200€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν 
παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές τιμές 
στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά                                      
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο                    
(Τσιμισκή 115)    

One Salonica                     
(Σαθμού με Κωλέτη)

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 05:45 06:00 06:15

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 05:45 06:00 06:15

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in - ski out” δίνουν τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους 
εφόσον λειτουργεί η περιφερειακή πίστα 

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη Βουλγάρικη πρεσβεία ή 
προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδία κάτω των 12 ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο. Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα κηδεμόνα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση του 
άλλου κηδεμόνα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους κηδεμόνες χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο κηδεμόνες. 

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν 
τις 12:00 (check out) 

• Οι αναχωρήσεις από το Bansko πραγματοποιούνται 15:00-15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα 
που θα λάβετε από το συνοδό σας



BANSKO
• 29/12-02/01 •

Bansko 5 μέρες Αναχώρηση: 29.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο 
σε Μον.

Winslow
Infinity 3* Πρωινό 135€ 165€ 100€ -

Perun 
Lodge 4* Πρωινό 150€ 160€ 110€ 195€

Saint George
Palace 4* Πρωινό 180€ 175€ 110€ -

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν 
παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές τιμές 
στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά             
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο             
(Τσιμισκή 115)

One Salonica             
(Σαθμού με Κωλέτη)

Παρασκευή                
6 Ιανουαρίου 05:45 06:00 06:15

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in - ski out” δίνουν τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους 
εφόσον λειτουργεί η περιφερειακή πίστα 

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη Βουλγάρικη πρεσβεία ή 
προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδία κάτω των 12 ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο. Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα κηδεμόνα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση του 
άλλου κηδεμόνα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους κηδεμόνες χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο κηδεμόνες. 

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν 
τις 12:00 (check out) 

• Οι αναχωρήσεις από το Bansko πραγματοποιούνται 15:00-15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα 
που θα λάβετε από το συνοδό σας

BANSKO

Bansko 5 μέρες Αναχώρηση: 29.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο 
σε Μον.

Perun
Lodge 4* Πρωινό 305€ 320€ 190€ 425€

Saint 
George
Palace

4* Πρωινό 250€ 240€ 160€ -

Regnum 5* Πρωινό 405€ - 165€ 570€

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν 
παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές τιμές 
στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski• 29/12-02/01 •



BANSKO

Bansko 4 μέρες Αναχώρηση: 30.12 - Πακέτο εκδρομής 

Ξενοδοχείο Κατ. Διατροφή Άτομο 
σε δίκλ.

Άτομο σε one 
bedroom apt

Παιδί σε 
έξτρα κρεβάτι

Άτομο 
σε Μον.

Perun
Lodge 4* Πρωινό 245€ 255€ 160€ 340€

Saint 
George
Palace

4* Πρωινό 310€ 290€ 190€ -

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: • Mεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & 
Σέρρες • Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν 
παροχές του ξενοδοχείου) • Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το 
πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση) • Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ • Εκπτωτικές τιμές 
στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski

• 30/12-02/01 •

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Καλαμαριά                                      
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)

Κέντρο                    
(Τσιμισκή 115)    

One Salonica                     
(Σαθμού με Κωλέτη)

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 05:45 06:00 06:15

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 05:45 06:00 06:15

Παρατηρήσεις - Χρήσιμες Πληροφορίες:

• Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in - ski out” δίνουν τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους να φτάσουν μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους 
εφόσον λειτουργεί η περιφερειακή πίστα 

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση 
που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι 
μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη Βουλγάρικη πρεσβεία ή 
προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδία κάτω των 12 ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο. Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα κηδεμόνα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση του 
άλλου κηδεμόνα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους κηδεμόνες χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο κηδεμόνες. 

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν 
τις 12:00 (check out) 

• Οι αναχωρήσεις από το Bansko πραγματοποιούνται 15:00-15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα 
που θα λάβετε από το συνοδό σας
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ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας 

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες 
Συντονιστικού Κέντρου Απεριόριστο 

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους 

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι €6.000 

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών 
(Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια) 

Μέχρι €600 Μέχρι €400 

Έξοδα νοσηλείας από οξεία 
έκτακτη ασθένεια ή ατύχημα Μέχρι €10.000 Μέχρι €1.000 

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
εκτός         νοσοκομείου Μέχρι €1.000 Μέχρι €500 

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του 
Ασφαλισμένου από ατύχημα 

Μέχρι €30.000. 
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα 

σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000 

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €6.000 Μέχρι €2.000 

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €1.050                          
Για περιστατικά Covid-19, 
κάλυψη μέχρι το 70% του 

ανώτατου ορίου 

Μέχρι €1.050 

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών 
της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο Ένα εισιτήριο 

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό 
συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο με 
επιστροφή. 

Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 
μέρες μέχρι €500 

Ένα εισιτήριο με επιστροφή. 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 
για 5 μέρες μέχρι €250 

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του  
Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 
ταξιδιωτικών του εγγράφων 

 
Μέχρι €500 

 
Μέχρι €200 

Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των 
αποσκευών Μέχρι €200 για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες 

Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000 
 

Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης 
Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100 

Για καθυστέρηση πάνω από 
24 ώρες, μέχρι €450 

Για καθυστέρηση πάνω από 
24 ώρες, μέχρι €200 

Έξοδα του Ασφαλισμένου  εξαιτίας 
πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο 
Άλλες δαπάνες μέχρι €1.200 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο 
Άλλες δαπάνες μέχρι €600 

Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι €1.500 Μέχρι €500 
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι €10.000 

Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του 
Ασφαλισμένου Μέχρι €300 

Έξοδα μετάφρασης Μέχρι €300  
 
 

ΟΡΙΑ 
ΚΑΛΎΨΕΩΝ 

Εκτός 
Ελλάδας 

Εντός Ελλάδας 
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Εάν θέλετε να ταξιδέψετε αλλά σας προβληματίζει η σκέψη ότι μπορεί να προσβληθείτε από covid - 19. Σας έχουμε τη 
λύση με 15€ μόνο.  Σας προσφέρουμε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση και να διασφαλίσετε μεταξύ άλλων:

Σας ΕΞ-Ασφαλίζουμε



Για ταξίδια με συνολική τιμή από 700€ - 899€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 8 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 900€ - και άνω/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 12 άτοκες δόσεις.

ταξιδέψτε και πληρώστε τμηματικά

και πολλά ακόμα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΕΣ!

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 200€ - 499€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 4 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 500€ - 699€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 6 άτοκες δόσεις.

Επισκεφθείτε το πλήρως ενημερωμένο site μας, κάντε εγγραφή στο  NEWS LETTER και 
θα λαμβάνετε πρώτοι τις προσφορές & όλα τα νέα έντυπα.

ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ


