Πάργα – Σύβοτα - Ζάλογγο – Μέτσοβο 4 ημέρες
1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη - Μέτσοβο – Πρέβεζα - Φιλιππιάδα
Συγκέντρωση το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση για τη Φιλιππιάδα . Στάση για καφέ στο παραδοσιακό
Μέτσοβο και θα συνεχίσουμε μέσω Ιωαννίνων για το ξενοδοχείο μας . Άφιξη αργά το μεσημέρι και τακτοποίηση
στα δωμάτιά μας .Το βράδυ ελεύθεροι στην πόλη για μια πρώτη γνωριμία

2η ημέρα : Φιλιππιάδα – Αρχαία Νικόπολη – Νεκρομαντείο Αχέροντα – Πάργα
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη που έχτισε ο Οκταβιανός το 31π.χ. τη Νικόπολη . Θα θαυμάσουμε το
αρχαίο θέατρο, τα μοναδικά ψηφιδωτά και τα τείχη της πόλης . όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν και το
ομώνυμο μουσείο . Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Νεκρομαντείο του Αχέροντα που ανακαλύφθηκε το 1950
και θεωρείται η Πύλη των νεκρών προς τον Άδη. Η συνέχεια θα μας βρει στη Πάργα για να περπατήσουμε στην
μοναδικής ομορφιάς παραλιακό πεζόδρομο , να απολαύσετε τον καφέ και το γεύμα σας και φυσικά να
απολαύσετε το μπάνιο σας στην οργανωμένη παραλία

3η ημέρα Φιλιππιάδα – Ζάλογγο – Σύβοτα
Πρωινό και αναχώρηση για το ηρωικό βράχο του Ζαλόγγου όπου έχει τοποθετηθεί μνημείο για να θυμόμαστε
τις Σουλιώτισσες που προτίμησαν να πέσουν από το βράχο αυτό μαζί με τα παιδιά τους παρά να παραδοθούν
στον Τούρκο Πασά. Θα συνεχίσουμε για το μοναδικό τουριστικό θέρετρο Σύβοτα . Χρόνος ελεύθερος στην
ομώνυμη παραλία για να απολαύσετε το μπάνιο σας αλλά και να γευτείτε τοπικές παραδοσιακές λιχουδιές .
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .

4η ημέρα Φιλιππιάδα – Άρτα – Τζουμέρκα – Ιωάννινα – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επιβίβαση στο λεωφορείο μας για να επισκεφτούμε το ιστορικό γιοφύρι της Άρτας . Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε στη γραφική Τζουμέρκα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ και θα συνεχίσουμε για τα
Ιωάννινα . Σύντομη περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης και θα καταλήξουμε στη περίφημη λίμνη
της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν κρουαζιέρα στη λίμνη κι
να επισκεφτούν το νησάκι της Κυράς Φροσύνης . Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη και άφιξη
το βράδυ στη πόλη μας

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΠΑΡΓΑ-ΣΥΒΟΤΑ-ΖΑΛΟΓΓΟ-ΜΕΤΣΟΒΟ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Iliana 3*

Κάθε Πέμπτη
( Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο )

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) ή δύο (2) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στη Φιλιππιάδα .
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Κατερίνη – Λάρισα – Τρίκαλα χωρίς επιβάρυνση
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Σέρρες & Καβάλα με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή και Ξάνθη- Κομοτηνή 15€
Σημείωση : ( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη

Κέρκυρα 4 ημέρες
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη - Μέτσοβο – Κέρκυρα
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση για την Κέρκυρα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην
Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το νησί των Φαιάκων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και στη
συνέχεια αναχώρηση για γραφικό και κοσμοπολίτικο Κανόνι που προσφέρει μια μαγευτική θέα προς το νησάκι με τη
μονή Βλαχερνών του 17ου αιώνα. Μπορείτε να κατεβείτε από το μονοπάτι που υπάρχει, για το Ποντικονήσι το πλέον
ξακουστό από τα αξιοθέατα στη Κέρκυρα, με το μοναστήρι του Παντοκράτορα όπου μπορείτε να επισκεφθείτε με τα
βαρκάκια που πραγματοποιούν πολλά και τακτικά δρομολόγια. Θα καταλήξουμε στη πλατεία Σπανιάδα για να
απολαύσετε περίπατο στη μοναδική πόλη . Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα Κέρκυρα – Ξενάγηση πόλης - Άγιος Σπυρίδωνας - Αχίλλειο
Πρωινό και στη συνέχεια θα περιηγηθούμε προαιρετικά στην Κέρκυρα. Μεταξύ άλλων θα δούμε τη μεγαλύτερη
πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα, την πλατεία Λιστόν και το παλιό Φρούριο. Συνεχίζουμε για το Γαστούρι όπου θα
επισκεφθούμε το Αχίλλειο, το μεγαλοπρεπές παλάτι της θλιμμένης αυτοκράτειρας της Αυστρίας Ελισάβετ (Σίσσυ), με
τους πλούσιους κήπους, τα εντυπωσιακά εκθέματα και τη θαυμάσια θέα. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στα γραφικά
σοκάκια της πόλης για να γευτείτε τοπικές λιχουδιές . Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα Κέρκυρα - Κασσιόπη - Παλαιοκαστρίτσα
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για το βόρειο τμήμα του νησιού. Θα περάσουμε από την Κασσιόπη με το γραφικό
λιμάνι και την πλούσια βλάστηση. Στη συνέχεια μετάβαση στην Παλαιοκαστρίτσα. Στην κορυφή πευκόφυτου λόφου
βρίσκεται το ομώνυμο βυζαντινό κάστρο - μοναστήρι της Παναγίας. Ιδρύθηκε το 1228 και διαθέτει μικρή, αλλά
πολύτιμη συλλογή εικόνων, βιβλίων και σκευών. Εντύπωση προκαλούν τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Στη
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στη παραλία του ξενοδοχείου

4η ημέρα Κέρκυρα –Μπενίτσες – Γιάννενα – Κοζάνη – Βέροια – Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι. Πριν την επιβίβαση θα επισκεφτούμε τις γραφικές Μπενίτσες και το τουριστικό
θέρετρο Μεσσόγγι . Απόπλους για Ηγουμενίτσα περίπου στις 12:30. Έπειτα επίσκεψη στα Γιάννενα και στο γραφικό
νησί της λίμνης Παμβώτιδας. Συνεχίζουμε και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΚΕΡΚΥΡΑ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hellinis 3*

Κάθε Πέμπτη

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Πρωινό

160€

99€

Ημιδιατροφή

189€

125€

Παρατηρήσεις

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) ή δύο (2)διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στη Κέρκυρα .
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
Δείπνο καθημερινά εάν κάνετε την επιλογή της ημιδιατροφής
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Κατερίνη – Λάρισα – Τρίκαλα χωρίς επιβάρυνση
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Σέρρες & Καβάλα με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή και Ξάνθη- Κομοτηνή 15€

Ναύπλιο – Μυκήνες – Τολό 4 ημέρες
1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Λαμία - Επίδαυρο - Τολό
Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για μία διαδρομή που θα περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και
ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για
Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η ΜΕΡΑ : ΤΟΛΟ - ΕΠΙΔΑΥΡΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ
Πρωινό στο χώρο του ξενοδοχείου και αναχώρηση με προορισμό την Επίδαυρο. Ξενάγηση στο αρχαίο θέατρο και στο
αρχαιολογικό μουσείο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στις Μυκήνες όπου θα πραγματοποιηθεί και εκεί ξενάγηση.
Επιστροφή στο Ναύπλιο. Ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ ομαδική προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα Τολό - Ναύπλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι γνωστό για το Μπούρτζι,
μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι, ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την
Ακροναυπλία έτερο ενετικό φρούριο, επί της ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της
πόλης με την πλούσια αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι ελεύθεροι στην όμορφη πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα

4η ημέρα Τολό - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο του Αγαμέμνονα και το
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στη

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hotel Pitsakis 3*

Κάθε Πέμπτη
( Σεπτέμβρη – Μάιο )

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στο Πόρτο Χέλι .
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Λαμία χωρίς επιβάρυνση
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Σέρρες, Καβάλα & Κοζάνη με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή και Ξάνθη- Κομοτηνή 15€

5ο : Ζάκυνθος 4 ημέρες
1η ΜΕΡΑ Θεσσαλονίκη – Βέροια – Κοζάνη – Ιωάννινα - Ζάκυνθος ( Τσιλιβή )
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία μας . Μετά από ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό άφιξη στο λιμάνι της
Κυλλήνης. Εν πλώ και το απόγευμα φτάνουμε στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ Τσιλιβή Ζακύνθου - Ξενάγηση πόλης – Μονή Αγίου Διονυσίου-Καμπί
Μετά το πρωινό μας προαιρετικά μπορείτε να συμμετέχετε στη πανοραμική ξενάγηση της πόλης και στην συνέχεια
αναχώρηση για προσκύνημα στην Μονή και την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Στην μονή υπάρχουν αξιόλογα
κειμήλια, ευαγγέλια , ξυλογλυπτα κλπ. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε οργανωμένη παραλία του νησιού για να
απολαύσουμε καφέ ή γεύμα και το μπάνιο μας. Θα επισκεφτούμε το χωριό Καμπί όπου θα δούμε το ωραιότερο
ηλιοβασίλεμα του Ιονίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ : Τσιλιβή Ζακύνθου – Αναφωνήτρια – Άγιο Γιώργη – Ναυάγιο
Πρωινό και προαιρετική επίσκεψη στο χωριό Αναφωνήτρια. Το χωριό πήρε το όνομα του από την Μόνη όπου είχε
μονάσει ο Άγιος Διονύσιος. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τον Άγιο Γιώργη των Κρημνών. Μετά το προσκύνημα θα
θαυμάσουμε την πιο γνωστή παραλία του νησιού, με τα γαλαζοπράσινα νερά, την παραλία Ναυάγιο. Στην συνέχεια θα
επισκεφτούμε γνωστή παραλία για μπάνιο και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ Τσιλιβή Ζακύνθου – Ιωάννινα – Κοζάνη – Βέροια - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για Κυλλήνη , Πάτρα . Επίσκεψη στον Άγιο Ανδρέα για προσκύνημα και
στην συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό. Άφιξη στην
Θεσσαλονίκη το βράδυ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hotel Zakynthos
3*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο - Νοέμβριο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στη Ζάκυνθο .
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Λαμία χωρίς επιβάρυνση
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Σέρρες, Καβάλα & Κοζάνη με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή και Ξάνθη- Κομοτηνή 15€
Σημείωση : ( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη )

6ο : Αθήνα 4 ημέρες
1η ημέρα Θες/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Αθήνα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη το
απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας . Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη
γνωριμία με τη πόλη

2η ημέρα Αθήνα - Μουσείο Ακρόπολης και περιήγηση πόλης
Πρωινό και επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα σύγχρονο παραλληλεπίπεδο κτίριο που
βρίσκεται επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου, απέναντι από το Βράχο της Ακρόπολης. Στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης . Μεταξύ άλλων, θα δούμε τη
Βουλή των Ελλήνων με την πλατεία Συντάγματος, την Ομόνοια, το Ολυμπιακό Στάδιο κ.ά. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

3η ημέρα Αθήνα - Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Αθηναϊκή Ριβιέρα
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σύγχρονο Κέντρο Πολιτισμού του ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος με το εντυπωσιακό κεκλιμένο πάρκο και τη χαρακτηριστική στέγη. Πρόκειται για ένα
πολιτιστικό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας,
την Εθνική Λυρική Σκηνή και το πάρκο, έναν από τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου της πόλης.
Στη συνέχεια αναχωρούμε για να γνωρίσουμε την αθηναϊκή Ριβιέρα, όπου θα δούμε το Φάληρο,
Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα και Σούνιο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα Αθήνα – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση το μεσημέρι. Με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν, άφιξη στην
πόλη μας αργά το απόγευμα .

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΑΘΗΝΑ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hotel Marina 3*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο - Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στη Αθήνα .
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο - Λαμία χωρίς επιβάρυνση
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Σέρρες, Καβάλα & Κοζάνη με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή και Ξάνθη- Κομοτηνή 15€
Σημείωση : ( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πό

7ο : Πανόραμα Εύβοιας 4 ημέρες
1η ημέρα Θες/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα –Χαλκίδα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Τέμπη, Βόλο, Αλαμάνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
φαγητό. Άφιξη στη Χαλκίδα αργά το μεσημέρι .Την όμορφη εικόνα της σύγχρονης πόλης που είναι γνωστή
για το ιδιόμορφο παλιρροϊκό φαινόμενο στον πορθμό του Ευρίπου, συνθέτουν ο παραλιακός πεζόδρομος,
το κάστρο, οι μεγαλοπρεπείς ναοί, οι πλατείες και τα νεοκλασικά αρχοντικά . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και ελεύθερος χρόνος στη πόλη .

2η ημέρα Χαλκίδα - Αυλωνάρι – Κύμη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ανατολική Εύβοια. Διέλευση από Βέλος, Λέπουρα, άφιξη στο χωριό
Αυλωνάρι. Ελεύθεροι να δούμε τα ερείπια μεσαιωνικού πύργου και τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου
Δημητρίου και συνεχίζουμε για Κύμη. Το απόγευμα ελεύθερο στην Χαλκίδα όπου θα γνωρίσουμε από
κοντά το ασύνηθες και μοναδικό φαινόμενο των ρευμάτων στη γέφυρα.

3η ημέρα Χαλκίδα – Ερέτρια
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ερέτρια όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα καταπληκτικό τοπίο στη μέση
του Ευβοϊκού κόλπου. Περιοχή με ένδοξο παρελθόν, συνδυάζει το ορεινό στοιχείο με τη θάλασσα. Κοντά
στο λιμάνι της Ερέτριας βρίσκονται δύο μικρά νησιά, το Πεζονήσι ή «νησί των Ονείρων», το οποίο
συνδέεται με τη στεριά με γέφυρα και η Αγία Τριάδα. Ελεύθερος χρόνος στη Χαλκίδα έως την ώρα
επιστροφής μας στο ξενοδοχείο μας .

4η ημέρα Χαλκίδα - Αρτάκη - Προκόπι - Αιδηψός - Γλύφα – Βόλος – Λάρισα – Κατερίνη-Θες/νίκξ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για Αρτάκη που οφείλει την ονομασία της στην Αρτάκη της Προποντίδας, τόπο
καταγωγής των προσφύγων που εγκαταστάθηκαν εδώ μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Συνεχίζουμε για
Προκόπι, όπου θα επισκεφθούμε τον Αϊ-Γιάννη τον Ρώσο. Επόμενοι σταθμοί η Λίμνη και η Αιδηψός που η
φύση προίκισε απλόχερα με ιαματικά νερά πολύτιμα για τη σωματική υγεία και ευεξία του επισκέπτη, αλλά
και με τοπία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Στάση για φαγητό και απόπλους από Αγιόκαμπο για τη
Γλύφα, από όπου με το λεωφορείο μας συνεχίζουμε για την πόλη μας. Άφιξη αργά το βράδυ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο
Φιλοξενία 4*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο - Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο σε επιλεγμένο ξενοδοχείο στη Χαλκίδα Ευβοίας .
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Καβάλα – Σέρρες – Βέροια με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Κομοτηνή – Ξάνθη – Κοζάνη με επιβάρυνση 15€/ ανά διαδρομή
( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη

8ο ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4ΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: Θες/νίκη – Βέροια – Κοζάνη – Σιάτιστα - Καστοριά
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί , με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ φτάνουμε στη Σιάτιστα.
Γνωριμία με την πόλη με τα πολλά αρχοντικά της . Συνεχίζουμε για την Καστοριά άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: Καστοριά – Πρέσπες - Φλώρινα
Αναχώρηση για τις γραφικές Πρέσπες (Μικρή και Μεγάλη). Φιλόξενα μας περιμένουν τα “Άγνωστα” χωριά
Ψαράδες και Άγιος Γερμανός. Περιήγηση και γεύμα εξ ιδίων. Στη συνέχεια ξεκινάμε για τη Φλώρινα
περιήγηση στην πόλη των καλλιτεχνών. Επιστροφή στην Καστοριά νωρίς το απόγευμα

3η ημέρα: Καστοριά - Σπήλαιο Δράκου – Άργος Ορεστικό
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Σπήλαιο Δράκου που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της πόλης ς. Η
είσοδος απέχει περίπου είκοσι 20 μ από τις όχθες της λίμνης και 14 μέτρα από τον δρόμο. Στο εσωτερικό
του υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο και καταλήγουν
σε λίμνες. Στο εσωτερικό του σπηλαίου του Δράκου εντοπίστηκαν παλαιοντολογικά κατάλοιπα, με
κυριότερα τα οστά της αρκούδας των σπηλαίων (Ursus Speleaus). Το είδος αυτό έζησε στην Ευρώπη κατά τη
διάρκεια του Πλειστόκαινου και εξαφανίστηκε πριν από περίπου 10.000 χρόνια. Συνεχίζουμε για το Άργος
Ορεστικό που βρίσκεται 8 χλμ. περίπου νότια της Καστοριάς Η ονομασία του προέρχεται από την ομώνυμη
αρχαία μακεδονική πόλη, η θέση της οποίας δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Η σημερινή πόλη
δημιουργήθηκε στα μέσα του 15ου αιώνα και έκτοτε γνώρισε μεγάλη και σημαντική ανάπτυξη. Επιστροφή
στην Καστοριά

4η ημέρα: Καστοριά – Κλεισούρα – Νυμφαίο – Κοζάνη – Βέροια – Θες/νίκη
Ελεύθεροι στην λίμνη της Καστοριάς ,αναχώρηση για Κλεισούρα επίσκεψη στο μοναστήρι Γενέθλιου
Θεοτόκου της στην συνέχεια επίσκεψη στον παραδοσιακό οικισμό Νυμφαίο όπου δραστηριοποιείται η
φιλοζωική οργάνωση Αρκτούρου. Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη αργά το απόγευμα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΚΑΣΤΟΡΙΑ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hotel Anastasiou 3*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβρη - Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στη Καστοριά.
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Καβάλα – Σέρρες – Κατερίνη με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Κομοτηνή – Ξάνθη – Λάρισα με επιβάρυνση 15€/ ανά διαδρομή
( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη )

9ο ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 4ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Θες/νίκη – Βέροια – Κοζάνη – Δωδώνη - Γιάννενα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για Δωδώνη όπου θα
επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό χώρο της και βρισκόταν το δεύτερο σημαντικότερο Μαντείο της
αρχαιότητας μετά τους Δελφούς. Θεωρείτο ως το αρχαιότερο ελληνικό Μαντείο. Το όνομα Δωδώνη
προέρχεται από την Ωκεανίδα νύμφη Δωδω ή Δότειρα, που σημαίνει μητέρα.....Μητέρα Γη! Γιάννενα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη.

2η ημέρα: Γιάννενα - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκέπαστης-Μονοδένδρι – Τσεπέλοβο
Πρωινό και αναχώρηση για την Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Εκεί που οι πρόποδες του όρους Νεμέρτσικα
συναντούν τον Αώο ποταμό, κοντά στη συμβολή του με το Σαραντάπορο, βρίσκεται η μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου της Μολυβδοσκέπαστης. Το όνομα της Μονής προέρχεται από τις μολύβδινες πλάκες που αντί
για κεραμίδια ή πέτρινες πλάκες, σκέπαζαν το καθολικό της παλιότερα. Άφιξη στην Κόνιτσα επίσκεψη στο
πατρικό σπίτι του Αγίου Παϊσίου. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι. Επίσκεψη της Μονής Αγίας Παρασκευής
και από ψηλά θα θαυμάσουμε το φαράγγι του Βίκου και αναχώρηση για Τσεπέλοβο. Χρόνος ελεύθερος για
καφέ και φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στα Γιάννενα.

3η ημέρα: Γιάννενα - Ιωάννινα - Μουσείο Βρελή
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το κάστρο της πόλης με τα τζαμιά το παλάτι του Αλή Πασά και το νησάκι
της λίμνης Παμβώτιδας στην συνέχεια επίσκεψη στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Βρέλη. Φαγητό εξ
ιδίων στις όμορφες ταβέρνες της λίμνης. Χρόνος ελεύθερος

4η ημέρα: Γιάννενα – Σπήλαιο Περάματος – Κοζάνη - Μέτσοβο – Βέροια –Θες/νίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το σπήλαιο Περάματος. Ένα από τα σπουδαιότερα σπήλαια του κόσμου. Η
ύπαρξη του σπηλαίου ήταν ήδη γνωστή από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, το 1940 μάλιστα
χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο των κατοίκων κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών από τους Ιταλούς.
Συνεχίζουμε για το Μέτσοβο. Στάση για φαγητό εξ ιδίων και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Άφιξη
το βράδυ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hotel Dioni 2*sup

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο - Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 2*sup στα Γιάννενα.
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Καβάλα – Σέρρες – Κατερίνη με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Κομοτηνή – Ξάνθη – Λάρισα με επιβάρυνση 15€/ ανά διαδρομή
( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη

10ο : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 4ΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: Θες/νίκη – Βέροια – Κοζάνη – Άρτα –Μεσολόγγι
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση για Άρτα. Άφιξη επίσκεψη στο ξακουστό γεφύρι γεύμα εξ
ιδίων και αναχώρηση για Μεσολόγγι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία στην πόλη

2η ημέρα: Μεσολόγγι - Καρπενήσι
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη των “Ελεύθερων πολιορκημένων” όπου θα δούμε τον κήπο των Ηρώων,
το σπίτι - Μουσείο του Γρηγορίου Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, την Μονή του
Αγίου Συμεών καθώς και την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου συνεχίζουμε για το Καρπενήσι.
Άφιξη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

3η ημέρα: Μεσολόγγι – Καρπενήσι ( Προυσσός )
Πρωινό και αναχώρηση για Κορυσχάδες, όπου βρίσκεται το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης, το Μικρό
Χωριό και το Μεγάλο και θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας, όπου φυλάγεται η
εικόνα της Παναγίας (έργο του Ευαγγελιστή Λουκά). Επιστροφή στο Καρπενήσι. Το απόγευμα περίπατος
στο μικρό χωριό Άγιος Νικόλαος. Επιστροφή

4η ημέρα: Μεσολόγγι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ –ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΑ- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για Υπάτη και Μονή Αγάθωνα. Συνεχίζουμε για την ιστορική γέφυρα του
Γοργοποτάμου που βρίσκεται πάνω απ' το χωριό του Γοργοποτάμου και ενώνει τις δύο πλαγιές της Οίτης.
Πάνω της περνά ακόμη και σήμερα ο κύριος Σιδηροδρομικός άξονας Αθηνών - Θεσσαλονίκης. Στις 25
Νοεμβρίου του 1942 , αντιστασιακές οργανώσεις μαζί με Άγγλους Σαμποτέρ, ύστερα από απόφαση του
συμμαχικού στρατηγείου της Μέσης Ανατολής, ανατίναξαν την γέφυρα προκαλώντας μεγάλη καθυστέρηση
στην διέλευση των Γερμανών που πίεζαν τους συμμάχους στην Αφρική, γράφοντας έτσι μια από τις
ενδοξότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Γεύμα εξ ιδίων στη Λαμία και ξεκινούμε το απόγευμα για
Θεσσαλονίκη. Άφιξη το βράδυ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Liberty 3*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο – Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στο Μεσολόγγι.
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Καβάλα – Σέρρες – Κατερίνη με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Κομοτηνή – Ξάνθη – Λάρισα με επιβάρυνση 15€/ ανά διαδρομή
( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη

11ο : ΔΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΡΑΧΟΒΑ – 4 ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Θες/νίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Χάνι Γραβιάς – Μετ. Πάρκο - Δελφοί
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για Λάρισα, Βόλο, Αλαμάνα, Χάνι Γραβιάς και συνεχίζουμε για το
μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδας. Στο Μεταλευτικό Πάρκο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά Θεματικά Πάρκα της
Ευρώπης, θα ακολουθήσουμε τα χνάρια των μεταλλωρύχων μέσα στις υπόγειες στοές με τα κοιτάσματα του
βωξίτη. Με οπτικοακουστικά συστήματα ψηφιακής τεχνολογίας, θα γνωρίσουμε την ιστορία των
μεταλλωρύχων και τις μεθόδους εξόρυξης μέσα σε ένα παλιό μεταλλείο στην καρδιά της Γκιώνας. Ξεκινάμε
για Δελφούς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Δελφοί - Ιτέα - Γαλαξίδι - Ναύπακτος
Επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου και αξιόλογου μουσείου των Δελφών Αναχώρηση για Ιτέα συνεχίζουμε για
Ναύπακτο, θα δούμε το καλοδιατηρημένο βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη το κυκλικό λιμανάκι
τον ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη και κάτω από τον πλάτανο παίρνουμε το καφεδάκι μας. Στη
συνέχεια επιστρέφουμε στο ιστορικό Γαλαξίδι, θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο γραφικό
χωριό, θαυμάζοντας πανέμορφα σπίτια, θαυμάσιες εκκλησίες, “ιστορικές γωνιές”. Επιστροφή στους
Δελφούς
3η ημέρα: Δελφοί – Αράχοβα
Αναχώρηση και χρόνος ελεύθερος στην δημοφιλή Αράχοβα. Περπατώντας στην γραφική κωμόπολη
κτισμένη στα νότια του όρους Παρνασσού θα γνωρίσουμε τα κυριότερα αξιοθέατα της . Χρόνος ελεύθερος
για καφέ και φαγητό σε ένα από τα πολλά εντυπωσιακά και πολυτελή καφέ και εστιατόρια . Περπατήστε
στα σοκάκια του πολυτελούς χειμερινού θερέτρου και ζήστε την ατμόσφαιρα της πόλης. Επιστροφή στους
Δελφούς το απόγευμα
4η ημέρα: Δελφοί – Λαμία – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θες/νίκη
Χρόνος ελεύθερος στους Δελφούς, που οι αρχαίοι αποκαλούσαν ‘’Ομφαλό της Γης’’ Στη συνέχεια
αναχωρούμε για Αλαμάνα (γεύμα εξ ιδίων), Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΔΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΑΡΑΧΟΒΑ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Kastri 2*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο – Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 2* στους Δελφούς .
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Καβάλα – Σέρρες –Κοζάνη – Βέροια με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Κομοτηνή – Ξάνθη με επιβάρυνση 15€/ ανά διαδρομή
( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη

12ο : ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 4 ΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: Θες/νίκη- Κατερίνη – Λάρισα – Βόλος
Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί & στις 15.00 το μεσημέρι για Βόλο, ελεύθεροι στην όμορφη πόλη
και συνεχίζουμε για Βόλο. Άφιξη το μεσημέρι . τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος στην
όμορφη παραλία της πόλης

2η ημέρα: Βόλος – Ζαγορά - Τσαγκαράδα -Μηλιές – Βυζίτσα
Πρωινό και ξεκινάμε για Ζαγορά με την υπέροχη θέα στο Αιγαίο και τα μεγάλα παραδοσιακά πυργόσπιτα.
Πρώην μεγάλο μεταξοπαραγωγό κέντρο και νυν μεγάλο κέντρο παραγωγής μήλων, συνεχίζουμε για την
γραφική Τσαγκαράδα με την μοναδική θέα και την όμορφη πλατεία. Αναχώρηση για τις Μηλιές, με το
τοπικό λαογραφικό μουσείο, τη Βιβλιοθήκη και την πλούσια βλάστηση. Επόμενος σταθμός η Βυζίτσα ένα
από τα πιο καλοδιατηρημένα παραδοσιακά χωριά και τέλος το απόγευμα επιστροφή στο Βόλο

3η ημέρα: Βόλος ΧΑΝΙΑ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ (ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ) - ΜΗΛΙΕΣ - ΧΑΝΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου μέχρι τις Μηλιές εφόσον το
επιτρέπει ο καιρός! Μια από τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο (60 εκατοστά) φιλοξενεί τα
4 βαγόνια του «Μουτζούρη», όπως λεγόταν κάποτε το τραινάκι του Πηλίου, για να δηλώσει την ατμοκίνηση
και τον καπνό που άφηνε στο πέρασμά του. Από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές η διαδρομή είναι ορεινή,
διασχίζοντας τις κατάφυτες πλαγιές, με την πυκνή βλάστηση από πλατάνια και πουρνάρια. Επιβίβαση στο
λεωφορείο και επιστροφή στο Βόλο.

4η ημέρα: Βόλος ΧΑΝΙΑ (ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ- ΠΟΡΤΑΡΙΑ) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Πηλίου, με πανέμορφη θέα στον
Παγασητικό, μετά τον καφέ μας συνεχίζουμε για Πορταριά, το παλαιότερο και κυριότερο χωριό του
Πηλίου., σύντομη στάση και συνεχίζουμε για Βόλο, στάση για φαγητο εξ ιδίων σε τσιπουράδικο και το
απόγευμα ξεκινάμε για Θεσσαλονίκη όπου θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ : ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ 4 ημέρες
Ξενοδοχείο

Αναχωρήσεις

Hotel Kalloni 3*

Κάθε Πέμπτη
Σεπτέμβριο – Μάιο

Διατροφή

Τιμή άτομο
σε δίκλινο

Παιδί 2-6

Παιδί 7-12

Πρωινό

160€

89€

130€

Ημιδιατροφή

200€

129€

170€

Περιλαμβάνονται:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* στο Βόλο.
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:
➢
➢
➢
➢

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

Σημείωση 1 : Αναχωρήσεις από Καβάλα – Σέρρες –Κοζάνη – Βέροια με επιβάρυνση 10€/ ανά διαδρομή
Σημείωση 2 : Αναχωρήσεις από Κομοτηνή – Ξάνθη με επιβάρυνση 15€/ ανά διαδρομή
( Ελάχιστη συμμετοχή 10 άτομα από κάθε πόλη)

