ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
( Τιμή από 225 euro με Ημιδιατροφή )

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΙΟΥΛΙΟΣ: 7/7, 15/7, 22/7, 29/7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 3/8, 12/8, 21/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 7/7, 2/9, 9/9
1Η ΗΜΕΡΑ
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθι’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο ΜΕΝΙΔΙ
παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ επιβίβαση στο καράβι όπου θα μας μεταφέρει στο “Νησί
των Φαιάκων” την ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ το ( ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’
3***). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ “το καταφύγιο της ψυχής” της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ,
χτισμένο από την ίδια. Κατόπιν για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και
το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε
την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το βόρειο τμήμα της ΚΕΡΚΥΡΑΣ , θα περάσουμε από ΓΟΥΒΙΑ – ΔΑΣΙΑ –
ΥΨΟΣ – ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ και θα φτάσουμε στην ΚΑΣΣΙΟΠΗ στάση. Συνεχίζουμε για ΡΟΔΑ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, θα δούμε τον πολιούχος της ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και
το Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε για την ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα στο κοσμοπολίτικο θέρετρο με τις δαντελωτές ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΡΓΑ στάση(προαιρετικό μπάνιο, γεύμα).
Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

240Η/Β (15/7, 22/7, 29/7)

– 260Η/Β (3/8, 12/8, 21/8) – 225Η/Β (7/7, 2/9, 9/9)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ , 4) Τα 4 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών A/R, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗ) - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
( Τιμή από 240 euro με Ημιδιατροφή )

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΙΟΥΛΙΟΣ: 15/7, 22/7, 29/7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 2/9, 9/9
1Η ΗΜΕΡΑ
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΚΥΛΛΗΝΗ
γεύμα(προαιρετικά) και επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ, άφιξη και συνεχίζουμε για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ επίσκεψη
στην Εκκλησία της Παναγίας με τα φιδάκια. Εν συνεχεία για ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (‘’
IRINNA ‘’ 3*** ) Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μοναστήρι του ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του νησιού και
φυλάσσεται το σκήνωμά του, επίσκεψη. Κατόπιν για το Σπήλαιο της ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ στάση. Στην συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Λιμνοσπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ. Συνεχίζουμε για την παραλία της ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
παραμονή για μπάνιο και φτάνουμε στο παραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ για το φαγητό μας. Συνεχίζοντας την
διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν για φωτογραφίες με φόντο την γνωστή παραλία του
ΜΥΡΤΟΥ θα καταλήξουμε στο ΛΗΞΟΥΡΙ για περίπατο και καφέ. Επιβίβαση στο Φ/Μ για να περάσουμε
απέναντι στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ και από εκεί στις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ, το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο του νησιού.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ

Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετικά) όσοι θέλουν
μπορούν να κάνουν μια ημερήσια κρουαζιέρα στην γειτονική ΙΘΑΚΗ, την πατρίδα του Οδυσσέα(Με
αναχώρηση στις 9.30π.μ. και επιστροφή στις 17.30μ.μ. ΤΙΜΗ : 30 euro) Το απόγευμα θα επισκεφτούμε την
πόλη του ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ για βόλτα και καφέ. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Μονή του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ που φυλάσσεται το πόδι του Αγίου. Συνεχίζουμε
για την όμορφη παραλία ΜΑΚΡΥΣ & ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ για μπάνιο. Εν συνεχεία για το χωριό ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΕΣ
παραμονή, γεύμα και καταλήγουμε στο κοσμοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό με το
γραφικό λιμανάκι, στάση για βόλτα και καφέ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. (Κατά τη
διάρκεια της διαδρομής μας θα περάσουμε πάνω από την γραφική ΑΣΣΟ και την γνωστή παραλία του
ΜΥΡΤΟΥ θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την όμορφη παραλία της ΣΚΑΛΑΣ παραμονή, μπάνιο. Κατόπιν για

ΠΟΡΟ

γεύμα και επιβίβαση το μεσημέρι στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240H/Β (15/7, 2/9, 9/9) – 255H/Β (22/7, 29/7, 26/8) - 265Η/Β (5/8, 12/8, 19/8)
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ IRINNA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στα
ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 4 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟ-ΚΥΛΛΗΝΗ A/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 9) Φ.Π.Α.

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ

5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
( Τιμή : 230 euro με Ημιδιατροφή )

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:
ΙΟΥΛΙΟΣ: 15/7, 22/7, 29/7
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: 5/8, 12/8, 19/8, 26/8
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: 2/9, 9/9
1Η ΗΜΕΡΑ
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ, παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Εν συνεχεία για την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (‘’ SUN BEACH ‘’ 4****). Το απόγευμα ελεύθεροι για μπάνιο στην παραλία του.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου ΣΙΘΩΝΙΑΣ. Θα περάσουμε από ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ –
ΨΑΚΟΥΔΙΑ - ΟΡΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ και θα φτάσουμε στην τουριστική ΣΑΡΤΗ στάση. Εν συνεχεία
για Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ) παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο με μια
ενδιάμεση στάση στα ΨΑΚΟΥΔΙΑ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΝΑΙΑ - ΙΕΡΙΣΣΟ για να καταλήξουμε στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ παραμονή,
μπάνιο, γεύμα.(Όσοι θέλουν μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν προαιρετικό περίπατο με το καραβάκι
παραθαλάσσια για το ΑΓ. ΟΡΟΣ). Επιστροφή για ΑΡΝΑΙΑ στάση. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στην
Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ.( Ο
Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ κοιμήθηκε εν Κύριο στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από τον Ναό του Αγίου
Αρσενίου). Εν συνεχεία για το γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΣΑΝΑΔΡΑΣ. Πρώτος μας σταθμός η ΣΚΑΛΑ

ΦΟΥΡΚΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρος θα φτάσουμε στο ΧΑΝΙΩΤΗ στάση και
καταλήγουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ και τον ΛΕΥΚΟ
ΠΥΡΓΟ. Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ στάσεις
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ SUN BEACH ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 4 Δείπνα σε
μπουφέ, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-20/7/2019 & 11-17/8/2019 7ΗΜΕΡΗ

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(Η περσινή επιτυχία επαναλαμβάνεται και φέτος)
( Τιμή : 365 euro με Ημιδιατροφή )
1η ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019 & 11/8/2019
Αναχώρηση 9.00π.μ. από Ομόνοια και 9.30π.μ. από το Δημοτικό Θέατρο για το λιμάνι του Πειραιά.
Τακτοποίηση στις αεροπορικές αριθμημένες θέσεις μας στο πλοίο και καλό μας ταξίδι. Στις 18.30μ.μ. θα έχουμε
άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση δωματίων. Δείπνο. Μετά μια
βόλτα-γνωριμία με την πόλη του Ηρακλείου. Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 15/7/2019 & 12/8/2019
Μετά το πρωινό ο πρώτο μας σταθμός θα είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Σεληνάρης. Και φτάνουμε στον Άγιο
Νικόλαο την ρομαντικότερη πόλη της Κρήτης. Θα πιούμε τον καφέ μας πλάι στη <<Βουλισμένη λίμνη>>και θα
θυμηθούμε ιστορίες και παραμύθια για <<νεράιδες και παληκάρια>>. Η τουριστική Ελούντα μας περιμένει για
μπάνιο και φαγητό. Όσοι επιθυμούν μπορούν με καραβάκι να <<ταξιδέψουν>> ως τη Σπιναλόγκα, τόπος
απομόνωσης των χανσενικών κατά το τέλος του 19ου και ως τα μέσα του 20ου αι. (έξοδα ατομικά). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΤΗ 16/7/2019 & 13/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το νομό Ρεθύμνου. Πρώτος μας σταθμός η Ιστορική Μονή του Αρκαδίου. (Η
πολιορκία και η ανατίναξη της Μονής σήμανε και την αρχή του τέλους της Οθωμανοκρατίας στο νησί). Εν
συνεχεία στην Αρχαία Ελεύθερνα επίσκεψη. (Μία πόλη δωρική που ήρθε στο φώς τα τελευταία χρόνια.)(έξοδα

ατομικά). Κατόπιν για την πόλη του Ρεθύμνου παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Ύστερα μας περιμένει η παλιά πόλη
για γνωριμία και καφέ. Το βράδυ θα είμαστε πάλι στο Ηράκλειο, δείπνο και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ 17/7/2019 & 14/8/2019
Μετά το Πρωινό μπορούμε να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Μηνά, προστάτη του Ηρακλείου, για ένα κεράκι.
Κατά τις 10π.μ. αναχωρούμε για τις Αρχάνες, έναν όμορφο παραδοσιακό οικισμό. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν το Αρχ. Μουσείο της κωμόπολης με ευρήματα από τα ιερά του Γιούχτα. Και ύστερα...θα
ξαναγίνουμε όλοι νέοι αφού θα φάμε και θα κολυμπήσουμε στα Μάταλα, δίπλα από τις σπηλιές των χίπις της
10ετίας του -60 και του -70. Επιστροφή στο Ηράκλειο, δείπνο και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
5η ΗΜΕΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ 18/7/2019 & 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το δυτικότερο νομό της Κρήτης, τα Χανιά. Η άπατη λίμνη Κουρνά θα είναι ο
πρώτος μας σταθμός. Η μόνη φυσική λίμνη της Κρήτης. Αυτή της η μοναδικότητα δημιούργησε θρύλους για
βασιλοπούλες και καλοκυράδες, νεράιδες και πρίγκιπες. Όμως μετά τα παραμύθια η ιστορία.Οι τάφοι των
Βενιζέλων στο Ακρωτήρι και παραδίπλα το άγαλμα του Καγιαλέ μας εισάγουν στην ιστορία της πόλης που
βρίσκεται αμφιθεατρικά μπροστά μας και χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να βρεθούμε κοντά της. Η επίσκεψή
μας θα αρχίσει από την Αγορά και τα Στιβανάδικα, την Τριμάρτυρη, τη Χάληδων και το <<Σαντριβάνι>> για
να καταλήξουμε στο Ενετικό λιμάνι και το Φάρο. Για μπάνιο και φαγητό μας περιμένει το γραφικό Κολυμπάρι.
Επιστροφή στο Ηράκλειο, δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7/2019 & 16/8/2019
Η τελευταία μας μέρα στο νησί. Μετά το πρωινό θα μείνουμε στην πόλη για να δούμε ό,τι δεν είδαμε. Νωρίς το
μεσημέρι επίσκεψη στο Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου(έξοδα ατομικά), ένα από τα σπουδαιότερα στον κόσμο και
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.(Έξοδα ατομικά και προτείνεται ειδικός ξεναγός). Και δε θα φύγουμε από
το Ηράκλειο αν δεν επισκεφτούμε το ενυδρείο της πόλης(Έξοδα ατομικά). Λένε πως είναι το μεγαλύτερο της
Μεσογείου. Θα το διαπιστώσουμε! Μετά το ενυδρείο μας περιμένει το καράβι...και το ταξίδι της επιστροφής
αρχίζει.
7η ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2019 & 17/8/2019
Νωρίς το πρωί (6.30π.μ.) φτάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί στο Δημοτικό Θέατρο και την Ομόνοια.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

365 Η/B.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC ‘’ 3*** στην καρδιά της
πόλης του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε δίκλινα δωμάτια για 5 διαν/σεις, 3) Τα 5 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 5 Δείπνα
σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια του πλοίου σε Αεροπορικές αριθμημένες θέσεις στην ημερήσια μετάβαση
από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΗΡΑΚΛΕΙΟ και σε (ΑΒ4) 4κλινές εσωτερικές καμπίνες της επιστροφής μας από
ΗΡΑΚΛΕΙΟ για ΠΕΙΡΑΙΑ, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9)
Φ.Π.Α.

ΙΟΥΛΙΟΣ
5-7/7/2019 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/7/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. Εν συνεχεία για
ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ. Άφιξη και συνεχίζουμε
για τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της για μπάνιο, γεύμα.
Κατόπιν για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Αργά το απόγευμα θα επισκεφτούμε την παλιά χώρα της ΣΚΥΡΟΥ
που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές ενός λόφου, στην σκιά ενός μεσαιωνικού κάστρου, με τα
παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς. Εν
συνεχεία αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το βόρειο μέρος του νησιού που είναι κατάφυτο από πυκνά
πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι την θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια και πανέμορφες
παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την ΑΤΣΙΤΣΑ γραφικό χωριό
χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους, στάση. Κατόπιν για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019
Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε το μπάνιο μας στην πισίνα ή στην παραλία . Εν συνεχεία για
θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα αναμνηστικά του νησιού. Το
μεσημέρι θα φτάσουμε στο λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και αναχώρηση
για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 140 H/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ SKYROS PALACE ‘’ & ‘’ MELIKARI ’’
σε δίκλινα δωμάτια στην περιοχή του ΜΩΛΟΥ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Tα 2 Δείπνα
σε μπουφέ, 5) Κρασί χύμα, μπύρα, αναψυκτικά κατά τις ώρες του φαγητού, 6) Αρχηγό – Συνοδό, 7) τα
εισιτήρια του πλοίου A/R για ΣΚΥΡΟ, 8) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 9)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 10) Φ.Π.Α.
6-7/7/2019 2ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΒΟΛΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός οικισμός με
εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Εν συνεχεία για το ορεινό χωριό τα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ,
περιτριγυρισμένο από καστανιές και οξιές δίνοντας δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες,

τακτοποίηση στο

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό του ΠΗΛΙΟΥ τον ΚΙΣΣΟ στάση. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας για ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα περίφημα

αρχοντικά, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα

καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο για να
καταλήξουμε στις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν
για ΒΟΛΟ - ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 64 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ TASIA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στα
ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο σερβιρισμένο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019 Ημερήσια

ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΤΕΑΣ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΕΛΦΩΝ)
ΑΡΑΧΟΒΑ
7:30 π.μ. Αναχώρηση για ΚΑΣΤΡΟ – ΟΡΧΟΜΕΝΟ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΔΕΛΦΟΥΣ
επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για την παραλία της ΙΤΕΑΣ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΑΡΑΧΟΒΑ στάση. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 12 euro

7-11/7/2019 5ήμερη

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
1Η ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/7/2019

7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθι’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο ΜΕΝΙΔΙ
παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ επιβίβαση στο καράβι όπου θα μας μεταφέρει στο “Νησί
των Φαιάκων” την ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ το ( ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’
3***). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/7/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ “το καταφύγιο της ψυχής” της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ,
χτισμένο από την ίδια. Κατόπιν για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και
το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε
την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 9/7/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το βόρειο τμήμα της ΚΕΡΚΥΡΑΣ , θα περάσουμε από ΓΟΥΒΙΑ – ΔΑΣΙΑ –
ΥΨΟΣ – ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ και θα φτάσουμε στην ΚΑΣΣΙΟΠΗ στάση. Συνεχίζουμε για ΡΟΔΑ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/7/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, θα δούμε τον πολιούχος της ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και
το Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε για την ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα στο κοσμοπολίτικο θέρετρο με τις δαντελωτές ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 11/7/2019
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΡΓΑ στάση(προαιρετικό μπάνιο, γεύμα).
Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 225 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ , 4) Τα 4 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών A/R, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

12-14/7/2019 3ήμερη

ΑΚΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΠΑΡΓΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/7/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για ΡΙΟ
όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν μέσω
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και διασχίζοντας την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης και εφόσον περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ θα καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την πόλη). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ, επιβίβαση στο καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα μας στο όμορφα
νησάκια του Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ. Εμείς θα καταλήξουμε στο μεγαλύτερο απ’ αυτά του
ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση με δαντελωτές ακρογιαλιές, παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην ΠΑΡΓΑ και από εκεί για το ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην τουριστική πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της.
Εν συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να κάνουν μια
μικρή προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι ΜΑΔΟΥΡΙ όπου βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Βαλαωρίτη και
στο νησάκι ΣΚΟΡΠΙΟ του Ωνάση, έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν.
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την
πόλη της ΑΡΤΑΣ) σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ , 4) τα 2 Δείπνα, 5) το εισιτήριο του
καραβιού για την ημερήσια κρουαζιέρα ΠΑΞΟΙ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, 6) Αρχηγό – Συνοδός, 7) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

13-14/7/2019 2ήμερη

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ στάση. Κατόπιν για
ΜΥΚΗΝΕΣ επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΤΟΛΟ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Εν συνεχεία για την πρωτεύουσα της Αργολίδας το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΛΥΓΟΥΡΙΟ – ΚΡΑΝΙΔΙ

- ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,

επιβίβαση στο φεριμπότ για να μας μεταφέρει σε μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και περιήγηση
στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί της
Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα Μπουμπουλίνα.
Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στo
ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
8) Φ.Π.Α, 9) το φεριμπότ για ΣΠΕΤΣΕΣ A/R.

13-14/7/2019 2ήμερη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Κατόπιν για την Αρχόντισσα του Μεσσηνιακού κόλπου την ΚΑΛΑΜΑΤΑ όπου και θα επισκεφτούμε την εκκλησία
της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών. Εν συνεχεία για την παραλία της πόλεως παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΖΑΧΑΡΩ και φτάνουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΠΥΡΓΟ και φτάνουμε στην παραλία ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGΕ RESORT & SPA ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ, 3) το πρωινό , 4) το Δείπνο σε μπουφέ, 5) Αρχηγό-Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
ΚΥΡΙΑΚΗ 14/7/2019 Ημερήσια

15-19/7/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ - (ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240 Η/B
15-19/7/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ.3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240 Η/B
15-19/7/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

19-21/7/2019 3ήμερη

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ

ΚΥΘΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/7/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση. Εν συνεχεία για
ΣΠΑΡΤΗ – ΣΚΑΛΑ και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην ΝΕΑΠΟΛΗ
παραμονή, γεύμα (ελεύθερο) και επιβίβαση το μεσημέρι στο πλοίο για το ταξίδι μας στα ΚΥΘΗΡΑ. Άφιξη στο
λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ και συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για
βόλτα. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Παναγία της ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ. Εν συνεχεία για την πρωτεύουσα του
νησιού την ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο χρώμα, τα γραφικά δρομάκια και το κάστρο της, επίσκεψη. Το μεσημέρι θα
καταλήξουμε στο ΚΑΨΑΛΙ με το γραφικό λιμάνι και τους πανέμορφους κολπίσκους της, παραμονή, μπάνιο,

γεύμα. Κατόπιν μέσω ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ – ΛΙΒΑΔΙ – ΔΟΚΑΝΑ – ΑΡΑΙΟΙ θα φτάσουμε στον
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ένα καταπράσινο χωριό με τρεχούμενα νερά και καταρράκτη για να απολαύσουμε τον
απογευματινό καφέ μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτα στα ταβερνάκια της
περιοχής. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΜΗΤΑΤΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ και καταλήγουμε στον ΑΒΛΕΜΟΝΑ για καφέ. Εν
συνεχεία για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ επιβίβαση στο πλοίο για ΝΕΑΠΟΛΗ άφιξη, γεύμα και συνεχίζουμε για
ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ‘’ – ‘’ ΙRΙDA/ΕΥΗ ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του πλοίου
A/R ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ , 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 8) Φ.Π.Α.

20-21/7/2019 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )
ΣΑΒΒΑΤΟ 20/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ - ΣΚΑΛΑ - ΜΟΛΑΟΙ και φτάνουμε στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στην παραλία για μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση με το φεριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη και μετάβαση στην νότια πλευρά του
νησιού που βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία του ΣΙΜΟΥ που διαθέτει αμμουδιά με ψιλή χρυσή άμμο,
αμμόλοφους στο εσωτερικό της και κρυστάλλινα νερά, παραμονή. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο λιμανάκι

της Χώρας. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ με μια ενδιάμεση στάση. ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 67 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το φέριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ A/R ,
5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

22-26/7/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ - (ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ.2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240 Η/B

22-26/7/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 255 Η/B

22-26/7/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B
26-28/7/2019 3ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ

ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΜΥΚΗΝΕΣ
επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΤΟΛΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Εν
συνεχεία για την πρωτεύουσα της Αργολίδας το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΛΥΓΟΥΡΙΟ – ΚΡΑΝΙΔΙ

- ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,

επιβίβαση στο καραβάκι για να μας μεταφέρει σε μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και περιήγηση
στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί της
Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα Μπουμπουλίνα.
Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο και φαγητό μέχρι το απόγευμα όπου θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζοντας
την διαδρομή μας παραλιακά θα καταλήξουμε στον ΓΑΛΑΤΑ και από εκεί όσοι θέλουν μπορούν να περάσουν με
το καραβάκι(έξοδα ατομικά) απέναντι στον ΠΟΡΟ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στo
ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
7) Φ.Π.Α. 8) το φεριμπότ για ΣΠΕΤΣΕΣ A/R.
27-28/7/2019 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/7/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Συνεχίζουμε για ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη, επιστροφή στην παραλία
για μπάνιο, φαγητό. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28/7/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην όμορφη
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ θα φτάσουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό-Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
7) Φ.Π.Α.

29/7-2/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ - (ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240 Η/B

29/7-2/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 255 Η/B

29/7-2/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2-4/8/2019 3ήμερη

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ
Ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Η ΚΑΡΑ’Ι’ΒΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΔΗΨΟ - ΡΟΒΙΕΣ
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ
ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΧΑΛΚΙΔΑ στάση. Εν συνεχεία για το χωριό
ΠΡΟΚΟΠΙ όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ και θα προσκυνήσουμε το σκήνωμά του. Κατόπιν
για ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΙΔΗΨΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ψαροχώρι ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ για να πάρουμε το καραβάκι που θα
μας μεταφέρει - ξεναγήσει στα ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο και το εξωτικό
χρώμα τους, που μας ταξιδεύουν στα πέρατα της γης. Το σύμπλεγμα των νησιών είναι δημιούργημα
ηφαιστειώδους ενέργεια, το μεγαλύτερο λέγεται ΜΑΝΟΛΙΑ, είναι κατάφυτο και εκεί βρίσκεται η παραλία με τα
τιρκουάζ νερά και το καλά οργανωμένο beach bar παραμονή, μπάνιο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ΑΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ για φαγητό. Το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΟΣΙΟ ΔΑΥΙΔ επίσκεψη. Συνεχίζουμε για ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ μία
τοποθεσία ανεξάντλητης ομορφιάς. Φτάνοντας σε υψόμετρο 600μ. θα περπατήσουμε μέσα από όμορφα
μονοπάτια για να αντικρίσουμε τα νερά του ποταμού Σηπιά που πέφτουν από ύψος 15μ. και δημιουργούν τους
ομωνύμους καταρράκτες σχηματίζοντας μια πανέμορφη κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια και δάσος.
Επιστροφή στις ΡΟΒΙΕΣ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΙΔΗΨΟ επιβίβαση στο φέριμποτ για ΑΡΚΙΤΣΑ –
ΑΘΗΝΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΛΗΤΩ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
ΑΙΔΗΨΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα, 5) το φεριμπότ, 6) το καραβάκι για ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ,

7) Αρχηγό - Συνοδό , 8) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 9) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 10) Φ.Π.Α.

3-4/8/2019 2ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΒΟΛΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός οικισμός με
εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Εν συνεχεία για το ορεινό χωριό τα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ,
περιτριγυρισμένο από καστανιές και οξιές δίνοντας δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες,

τακτοποίηση στο

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό του ΠΗΛΙΟΥ τον ΚΙΣΣΟ στάση. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας για ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα περίφημα

αρχοντικά, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα

καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο για να
καταλήξουμε στις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν
για ΒΟΛΟ - ΣΤΥΛΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 64 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΤΑΣΙΑ – ΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

3-7/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
(ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 260 Η/B

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 265 Η/B

5-9/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

9-11/8/2019 3ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ - ΣΚΑΛΑ - ΜΟΛΑΟΙ και φτάνουμε στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στην παραλία για μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση με το φεριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη και μετάβαση στην νότια πλευρά του
νησιού που βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία του ΣΙΜΟΥ που διαθέτει αμμουδιά με ψιλή χρυσή άμμο,
αμμόλοφους στο εσωτερικό της και κρυστάλλινα νερά, παραμονή. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο λιμανάκι
της Χώρας. Επιστροφή για το απόγευμα στην ΝΕΑΠΟΛΗ. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΓΥΘΕΙΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το φέριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
A/R , 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α

10-11/8/2019 2ήμερη

ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ, επιβίβαση στο καραβάκι (έξοδα ατομικά) για να μας μεταφέρει σε
μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και περιήγηση στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό
Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί της Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς
καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα Μπουμπουλίνα. Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο
και φαγητό μέχρι το απόγευμα όπου θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζοντας
την διαδρομή μας παραλιακά θα καταλήξουμε στον ΓΑΛΑΤΑ και από εκεί όσοι θέλουν μπορούν να περάσουν με
το καραβάκι(έξοδα ατομικά) απέναντι στον ΠΟΡΟ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 58 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στo
ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
7) Φ.Π.Α.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11-17/8/2019 7ΗΜΕΡΗ

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(Η περσινή επιτυχία επαναλαμβάνεται και φέτος)

1η ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8/2019
Αναχώρηση 9.00π.μ. από Ομόνοια και 9.30π.μ. από το Δημοτικό Θέατρο για το λιμάνι του Πειραιά.
Τακτοποίηση στις αεροπορικές αριθμημένες θέσεις μας στο πλοίο και καλό μας ταξίδι. Στις 18.30μ.μ. θα έχουμε
άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση δωματίων. Δείπνο. Μετά μια
βόλτα-γνωριμία με την πόλη του Ηρακλείου. Διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019
Μετά το πρωινό ο πρώτο μας σταθμός θα είναι ο Άγιος Γεώργιος ο Σεληνάρης. Και φτάνουμε στον Άγιο
Νικόλαο την ρομαντικότερη πόλη της Κρήτης. Θα πιούμε τον καφέ μας πλάι στη <<Βουλισμένη λίμνη>>και θα
θυμηθούμε ιστορίες και παραμύθια για <<νεράιδες και παληκάρια>>. Η τουριστική Ελούντα μας περιμένει για
μπάνιο και φαγητό. Όσοι επιθυμούν μπορούν με καραβάκι να <<ταξιδέψουν>> ως τη Σπιναλόγκα, τόπος
απομόνωσης των χανσενικών κατά το τέλος του 19ου και ως τα μέσα του 20ου αι. (έξοδα ατομικά). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΤΗ 13/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το νομό Ρεθύμνου. Πρώτος μας σταθμός η Ιστορική Μονή του Αρκαδίου. (Η
πολιορκία και η ανατίναξη της Μονής σήμανε και την αρχή του τέλους της Οθωμανοκρατίας στο νησί). Εν
συνεχεία στην Αρχαία Ελεύθερνα επίσκεψη. (Μία πόλη δωρική που ήρθε στο φώς τα τελευταία χρόνια.)(έξοδα
ατομικά). Κατόπιν για την πόλη του Ρεθύμνου παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Ύστερα μας περιμένει η παλιά πόλη
για γνωριμία και καφέ. Το βράδυ θα είμαστε πάλι στο Ηράκλειο, δείπνο και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
Μετά το Πρωινό μπορούμε να πάμε στην εκκλησία του Αγίου Μηνά, προστάτη του Ηρακλείου, για ένα κεράκι.
Κατά τις 10π.μ. αναχωρούμε για τις Αρχάνες, έναν όμορφο παραδοσιακό οικισμό. Όσοι επιθυμούν μπορούν να
επισκεφτούν το Αρχ. Μουσείο της κωμόπολης με ευρήματα από τα ιερά του Γιούχτα. Και ύστερα...θα
ξαναγίνουμε όλοι νέοι αφού θα φάμε και θα κολυμπήσουμε στα Μάταλα, δίπλα από τις σπηλιές των χίπις της
10ετίας του -60 και του -70. Επιστροφή στο Ηράκλειο, δείπνο και βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το δυτικότερο νομό της Κρήτης, τα Χανιά. Η άπατη λίμνη Κουρνά θα είναι ο
πρώτος μας σταθμός. Η μόνη φυσική λίμνη της Κρήτης. Αυτή της η μοναδικότητα δημιούργησε θρύλους για
βασιλοπούλες και καλοκυράδες, νεράιδες και πρίγκιπες. Όμως μετά τα παραμύθια η ιστορία.Οι τάφοι των
Βενιζέλων στο Ακρωτήρι και παραδίπλα το άγαλμα του Καγιαλέ μας εισάγουν στην ιστορία της πόλης που
βρίσκεται αμφιθεατρικά μπροστά μας και χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να βρεθούμε κοντά της. Η επίσκεψή
μας θα αρχίσει από την Αγορά και τα Στιβανάδικα, την Τριμάρτυρη, τη Χάληδων και το <<Σαντριβάνι>> για
να καταλήξουμε στο Ενετικό λιμάνι και το Φάρο. Για μπάνιο και φαγητό μας περιμένει το γραφικό Κολυμπάρι.
Επιστροφή στο Ηράκλειο, δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Η τελευταία μας μέρα στο νησί. Μετά το πρωινό θα μείνουμε στην πόλη για να δούμε ό,τι δεν είδαμε. Νωρίς το
μεσημέρι επίσκεψη στο Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου(έξοδα ατομικά), ένα από τα σπουδαιότερα στον κόσμο και
στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού.(Έξοδα ατομικά και προτείνεται ειδικός ξεναγός). Και δε θα φύγουμε από
το Ηράκλειο αν δεν επισκεφτούμε το ενυδρείο της πόλης(Έξοδα ατομικά). Λένε πως είναι το μεγαλύτερο της
Μεσογείου. Θα το διαπιστώσουμε! Μετά το ενυδρείο μας περιμένει το καράβι...και το ταξίδι της επιστροφής
αρχίζει.
7η ΗΜΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Νωρίς το πρωί (6.30π.μ.) φτάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά και από εκεί στο Δημοτικό Θέατρο και την Ομόνοια.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

365 Η/B.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC ‘’ 3*** στην καρδιά της
πόλης του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σε δίκλινα δωμάτια για 5 διαν/σεις, 3) Τα 5 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 5 Δείπνα
σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια του πλοίου σε Αεροπορικές αριθμημένες θέσεις στην ημερήσια μετάβαση
από ΠΕΙΡΑΙΑ για ΗΡΑΚΛΕΙΟ και σε (ΑΒ4) 4κλινές εσωτερικές καμπίνες της επιστροφής μας από
ΗΡΑΚΛΕΙΟ για ΠΕΙΡΑΙΑ, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9)
Φ.Π.Α.

12-16/8/2019 5ήμερη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
(ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ)

ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ
ΘΡΑΚΗ – ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και εφόσον κάνουμε μια
στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη, επιβίβαση στο καράβι για να μας μεταφέρει στο πανέμορφο
νησί της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. Μετά από (2ώρες) περίπου ταξιδιού στο Θρακικό Πέλαγος θα φτάσουμε στο λιμάνι
της Καμαριώτισσας , το μοναδικό λιμάνι στην βόρεια πλευρά του νησιού. Το εκπληκτικό πράσινο, τα
παραδεισένια τοπία, τα μαγευτικά δάση, τα ρυάκια, τα ποτάμια και οι καταρράκτες της μας περιμένουν να μας
αγκαλιάσουν και ν’ αφεθούμε σ’ αυτά. Ξεκινώντας την περιήγηση του νησιού με πρώτο μας σταθμό το
μυστηριώδεις περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου της Παλαιόπολης και από εκεί στα ΘΕΡΜΑ για μπάνιο σ’
ένα από τα οργανωμένα beach bar και φαγητό στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Ο επόμενος σταθμός μας ο
Παραδοσιακός Οικισμός της Χώρας, με τα πετρόχτιστα σπίτια και καλντερίμια του, κριμένος μέσα στο βουνό,
βλέπει και παρατηρεί τα πάντα. Το απόγευμα θα καταλήξουμε και πάλι στο λιμάνι της Καμαριώτισσας,
επιβίβαση στο καράβι για το ταξίδι της επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στο ξενοδοχείο μας στην
ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΚΕΡΑΜΩΤΗ επιβίβαση στο φέριμποτ και άφιξη στη ΘΑΣΟ, επίσκεψη στον
ΛΙΜΕΝΑ του νησιού. Εν συνεχεία θα κάνουμε τον γύρο, θα περάσουμε από ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ και θα
φτάσουμε στην ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ και θα φτάσουμε στην
παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το λιμάνι, επιβίβαση στο φέριμποτ
για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον ακριτικό νομό της ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. Θα περάσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ και θα φτάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ στα Ελληνοτουρκικά σύνορα, έλεγχος των
απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων(Ταυτότητες νέου τύπου ή Διαβατήρια) Πρώτος σταθμός μας η Παλαιά
Ορεστιάδα , σημερινό Καραγάτς. Μία βόλτα στην πόλη θα μας οδηγήσει στον σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί που
άλλοτε το Όριαν εξπρές είχε ένα από τους σταθμούς του. Επίσκεψη στον περιβάλλοντα χώρο. Συνεχίζουμε και
κινούμενοι παράλληλα προς τον Έβρο , περνάμε την μακρά γέφυρα και κατευθυνόμαστε προς την πόλη που
ίδρυσε ο Ανδριανός , την Ανδριανούπολη. Διατρέχοντας την πόλη, πρώτος σταθμός μας το μοναδικό Μουσείο
Υγείας, στα αναπαλαιωμένα ανάκτορα του Μπεγιαζίτ και συνεχίζουμε για το σαράι ή τα παλάτια των
σουλτάνων, που σήμερα σώζονται λείψανα αυτών. Επιστροφή στο κέντρο της Ανδιανούπολης . Επίσκεψη στο
Τζαμί του Σουλτάνου Σελιμιγιέ το οποίο αποτελεί ένα αριστούργημα της Οθωμανικής και Ισλαμικής τέχνης(στα
πρότυπα της Αγίας Σοφίας). Χρόνος για περιήγηση της παλιάς Ελληνικής πόλης, ψώνια στις κλειστές αγορές
και γευστικές απολαύσεις στα παραδοσιακά εστιατόρια της. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή και πάλι μέσω
Καστανιών στην Κομοτηνή με ενδιάμεση στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια παραδοσιακή παράδοση.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ, στάση. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής με τις ανάλογες
στάσεις καθ’ οδόν με φαγητό και καφέ για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

250 Η/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ANATOLIA BOUTIQKE ‘’ 3*** στην
πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ , 4) Τα 4 Δείπνα σε μπουφέ, 5)
Τα εισιτήρια των καραβιών για ΘΑΣΟ και ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Α/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο,

8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών

Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α. 10) Ελληνόφωνο ξεναγό στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ,
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη επίσκεψη στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ είναι απαραίτητη η χρήση ταυτότητας νέου τύπου ή
διαβατήριου.

12-16/8/2019 5ήμερη

ΑΚΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ
ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ - ΠΑΡΓΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΝΥΔΡΙ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ – ΜΑΔΟΥΡΙ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΑΡΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για ΡΙΟ
όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν μέσω
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και διασχίζοντας την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης και εφόσον περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ θα καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ‘’ 4**** (5km από την πόλη). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019
Μετά το πρωινό θα αρχίσουμε ν’ ανεβαίνουμε για τα ωραιότερα χωριά των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, γεμάτα από έλατα.
Μετά από μια διαδρομή που θα μας μαγέψει πραγματικά βλέποντας πετρόχτιστα χωριά, καταρράκτες, παλιά
γεφύρια και διασχίζοντας τα ΑΓΝΑΝΤΑ θα φτάσουμε στο καταπληκτικό Σπήλαιο της ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ με
εντυπωσιακούς χρωματισμένους σταλαγμίτες κάτω από τους οποίους έχουν σχηματιστεί 3 λίμνες,
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία θα φτάσουμε στο χαρακτηριστικότερο Τζουμερκιώτικο χωριό τα
ΠΡΑΜΑΝΤΑ που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογκούλας, από τις ποίο επιβλητικές
κορυφές των Τζουμέρκων, παραμονή, γεύμα στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
με μία ενδιάμεση στάση στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ, επιβίβαση στο καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα μας στο όμορφα
νησάκια του Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ. Εμείς θα καταλήξουμε στο μεγαλύτερο απ’ αυτά του
ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση με δαντελωτές ακρογιαλιές, παραμονή, μπάνιο,

γεύμα.

Επιστροφή το απόγευμα στην γραφική ΠΑΡΓΑ, στάση. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο. Δείπνο.

Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην τουριστική πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της.
Εν συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να κάνουν μια
μικρή προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι ΜΑΔΟΥΡΙ όπου βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Βαλαωρίτη και
στο νησάκι ΣΚΟΡΠΙΟ του Ωνάση, έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΠΡΕΒΕΖΑ, στάση στην γραφική μαρίνα της.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο .Διανυκτέρευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αμβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στο χώρο
της Μεσογείου. Διασχίζοντας απάνεμους κολπίσκους, ατελείωτους καλαμιώνες, βάλτους, έλη, κατάφυτα τοπία,
αλλά και γραφικά ψαροχώρια θα φτάσουμε στην ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο πάνω σε νησίδα,
ένας γαλήνιος παράδεισος, στάση. Συνεχίζουμε για ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 260 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την
πόλη της ΑΡΤΑΣ) σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 4 πρωινά σε μπουφέ , 4) τα 4 Δείπνα, 5) το εισιτήριο του
καραβιού για την ημερήσια κρουαζιέρα ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, 6) Αρχηγό – Συνοδός, 7) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

12-16/8/2019 5ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν για να φτάσουμε στο ΜΕΝΙΔΙ
παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ επιβίβαση στο καράβι όπου θα μας μεταφέρει στο “Νησί
των Φαιάκων” την ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ το ( ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’
3***). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ “το καταφύγιο της ψυχής” της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ,
χτισμένο από την ίδια. Κατόπιν για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και
το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε

την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το βόρειο τμήμα της ΚΕΡΚΥΡΑΣ , θα περάσουμε από ΓΟΥΒΙΑ – ΔΑΣΙΑ –
ΥΨΟΣ – ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ και θα φτάσουμε στην ΚΑΣΣΙΟΠΗ στάση. Συνεχίζουμε για ΡΟΔΑ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, θα δούμε τον πολιούχος της ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και
το Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε για την ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα στο κοσμοπολίτικο θέρετρο με τις δαντελωτές ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΡΓΑ στάση(προαιρετικό γεύμα). Επιστροφή για
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

260 Η/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ , 4) Τα 4 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών A/R, 6) Αρχηγό -Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

12-16/8/2019 5ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗ) - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΚΥΛΛΗΝΗ
γεύμα(προαιρετικό), επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ, άφιξη και συνεχίζουμε για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ επίσκεψη
στην Εκκλησία της Παναγίας με τα φιδάκια. Συνεχίζουμε για ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο (‘’
IRINNA ‘’ 3*** ) Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μοναστήρι του ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του νησιού και
φυλάσσεται το σκήνωμά του, επίσκεψη. Κατόπιν για το Σπήλαιο της ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ στάση. Στην συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Λιμνοσπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ. Συνεχίζουμε για την παραλία της ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
παραμονή για μπάνιο και φτάνουμε στο παραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ για το φαγητό μας. Συνεχίζοντας την

διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν για φωτογραφίες με φόντο την γνωστή παραλία του
ΜΥΡΤΟΥ θα καταλήξουμε στο ΛΗΞΟΥΡΙ για περίπατο και καφέ. Επιβίβαση στο Φ/Μ για να περάσουμε
απέναντι στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ και από εκεί στις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ, το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο του νησιού.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την όμορφη ΣΑΜΗ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετικά) όσοι θέλουν
μπορούν να κάνουν μια ημερήσια κρουαζιέρα στην γειτονική ΙΘΑΚΗ, την πατρίδα του Οδυσσέα.(Με
αναχώρηση στις 09.30π.μ. και επιστροφή στις 17.30μ.μ. ΤΙΜΗ :30 euro). Επιστροφή το απόγευμα στην
πόλη του ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ επίσκεψη. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Μονή του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ που φυλάσσεται το πόδι του Αγίου. Συνεχίζουμε
για την όμορφη παραλία ΜΑΚΡΥΣ & ΠΛΑΤΥΣ ΓΙΑΛΟΣ για μπάνιο. Εν συνεχεία για το χωριό ΒΑΣΙΛΙΚΙΑΔΕΣ
παραμονή, γεύμα και καταλήγουμε στο κοσμοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό με το
γραφικό λιμανάκι, στάση για βόλτα και καφέ. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. (Κατά τη
διάρκεια της διαδρομής μας θα περάσουμε πάνω από την γραφική ΑΣΣΟ και την γνωστή παραλία του
ΜΥΡΤΟΥ θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την όμορφη παραλία της ΣΚΑΛΑΣ παραμονή, μπάνιο. Κατόπιν για

ΠΟΡΟ

γεύμα και επιβίβαση το μεσημέρι στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 265 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ IRINNA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στα
ΣΒΟΡΑΝΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 4 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟ-ΚΥΛΛΗΝΗ A/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 9) Φ.Π.Α.

12-16/8/2019 5ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8/2019

7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ, παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Εν συνεχεία για την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι για μπάνιο στην παραλία του. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 13/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου ΣΙΘΩΝΙΑΣ. Θα περάσουμε από ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ –
ΨΑΚΟΥΔΙΑ - ΟΡΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ και θα φτάσουμε στην τουριστική ΣΑΡΤΗ στάση. Εν συνεχεία
για Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ) παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο με μια
ενδιάμεση στάση στα ΨΑΚΟΥΔΙΑ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΝΑΙΑ - ΙΕΡΙΣΣΟ για να καταλήξουμε στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ παραμονή,
μπάνιο, γεύμα.(Όσοι θέλουν μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν προαιρετικό περίπατο με το καραβάκι
παραθαλάσσια για το ΑΓ. ΟΡΟΣ). Επιστροφή για ΑΡΝΑΙΑ στάση. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στην
Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ.( Ο
Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ κοιμήθηκε εν Κύριο στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από τον Ναό του Αγίου
Αρσενίου). Εν συνεχεία για το γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΣΑΝΑΔΡΑΣ. Πρώτος μας σταθμός η ΣΚΑΛΑ
ΦΟΥΡΚΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρος θα φτάσουμε στο ΧΑΝΙΩΤΗ στάση και
καταλήγουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ και τον ΛΕΥΚΟ
ΠΥΡΓΟ. Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ στάσεις
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

230 Η/B.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ SUN BEACH ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3) Τα 4 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 4 Δείπνα σε
μπουφέ, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-17/8/2019 4ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ - ΓΥΘΕΙΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για
ΝΑΥΠΛΙΟ στάση. Συνεχίζουμε για ΤΟΛΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΣΠΑΡΤΗ, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την ερειπωμένη καστροπολιτεία του Βυζαντίου το ΜΥΣΤΡΑ(έξοδα ατομικά).
Εν συνεχεία για την θρυλική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα σοκάκια, το
επιβλητικό κάστρο της, τα πέτρινα αρχοντικά και τις Βυζαντινές Εκκλησίες. Παραμονή, μπάνιο, γεύμα στην
παραλία της νέας πόλης. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ στάση. Κατόπιν για τα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας για να φτάσουμε στον ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Εν συνεχεία για ΓΥΘΕΙΟ στάση. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την όμορφη πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Θα επισκεφτούμε την Μητρόπολη της
Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών. Κατόπιν για την παραλία της, παραμονή, μπάνιο, γεύμα.
Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

180 Η/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « MANIATIS » 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΣΠΑΡΤΗ , 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής

(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-17/8/2019 4ήμερη

ΣΚΙΑΘΟ - ΠΗΛΙΟ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΖΑΓΟΡΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΚΙΣΣΟΣ – ΧΑΝΙΑ - ΜΗΛΙΝΑ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
TETAΡTH 14/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Εν συνεχεία για ΒΟΛΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ όπου θα θαυμάσουμε τα περίφημα αρχοντικά της και θα φτάσουμε στη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ το μπαλκόνι
του Πηλίου όπως αποκαλείται από πολλούς με την εκπληκτική θέα στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, στάση. Συνεχίζουμε
για ΧΑΝΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ανατολική πλευρά του ΠΗΛΙΟΥ, με την πρώτη μας στάση τον
παραδοσιακό οικισμό της ΖΑΓΟΡΑΣ με τα ξακουστά μήλα της. Εν συνεχεία για την γοητευτική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με
τα αρχοντικά της, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα
αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο, στάση. Εν συνεχεία για τον ΚΙΣΣΟ παραμονή, γεύμα.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΛΟ και από εκεί για το παραλιακό χωριό ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ, επιβίβαση στο
καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα μας στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ. Πρώτο μας σταθμός η
μαγευτική παραλία με την χρυσή άμμο ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ, που απλώνεται σε μια πευκόφυτη περιοχή του
νησιού, παραμονή για μπάνιο. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην ΧΩΡΑ για φαγητό και βόλτα. Επιστροφή το
απόγευμα στον ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ και από εκεί στα ΧΑΝΙΑ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις ομορφιές του Νότιου Πηλίου. Κατά την διαδρομή μας θα
αντικρίσουμε γραφικούς κολπίσκους με γαλαζοπράσινα νερά, το πράσινο των απέραντων ελαιώνων της
περιοχής για να καταλήξουμε στο τουριστικό θέρετρο, την γραφική ΜΗΛΙΝΑ, στάση για βόλτα και καφέ.
Επιστροφή στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΒΟΛΟ - ΣΤΥΛΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ στάση καθ’
οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 175 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ CHANIA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στα
ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα, 5) το καραβάκι για την ημερήσια

κρουαζιέρα σας στην ΣΚΙΑΘΟ, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9)
Φ.Π.Α.

14-17/8/2019 4ήμερη

ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΥΛΟ – ΜΕΘΩΝΗ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ – ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για ΑΙΓΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΚΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ επίσκεψη
στον ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ και καταλήγουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ και φτάνουμε στην την ιστορική κωμόπολη με το
έντονο νησιώτικο χρώμα την ΠΥΛΟ, στάση. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτούμε το κάστρο της όπου
η θέα στο νησάκι της Σφακτήρας και την Σπηλιά του Νέστορα είναι εκπληκτική. Εν συνεχεία για την γραφική
ΜΕΘΩΝΗ όπου θα επισκεφτούμε το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ της, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ στάση .Επιστροφή το απόγευμα στην ΟΛΥΜΠΙΑ . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Εν συνεχεία για
παραλία ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΤΑΚΟΛΟ στάση για βόλτα και καφέ.

Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΙΓΙΟ και φτάνουμε στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ που είναι χτισμένη μέσα στο
βράχο, προσκύνημα. Εν συνεχεία για παραλία ΕΛΑΙΩΝΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 180 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα σε μπουφέ, 5)

Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-17/8/2019 4ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ
Στο HOTEL

«ΜΟUZAKI PALACE» 4****

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε
για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ και φτάνουμε στην Πλαζ ΛΑΜΠΕΡΟΥ παραμονή, γεύμα στις όχθες
τις λίμνης. Στη συνέχεια θα κάνουμε το γύρο της λίμνης του Ταυρωπού με τις δαντελωτές και δασοσκέπαστες
όχθες της να ξεπροβάλουν η μια μετά την άλλη που είναι η κατάληξη των ποταμιών που ξεκινούν από τις
βουνοκορφές. Η διαδρομή είναι μαγευτική μέσα από γραφικά χωριουδάκια, με τις μυρωδιές του ξύλου και της
φύσης να συνεπαίρνουν τον επισκέπτη. Θα έχουμε μια ενδιάμεση στάση στο ΦΡΑΓΜΑ και στα ΚΑΛΥΒΙΑ
ΠΕΖΟΥΛΑΣ για καφέ. Κατόπιν για ΜΟΥΖΑΚΙ τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ ΜΟUZAKI PALACE ‘’
4**** το οποίο βρίσκεται πάνω σ΄ ένα λόφο με πανοραμική θέα του χωριού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ όπου
από τον εξώστη της βλέπουμε ολόκληρη την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τον Θεσσαλικό κάμπο και την οροσειρά της Πίνδου.
Εν συνεχεία για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα παραδοσιακά μαγαζάκια του. Εκεί θα
επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφτούμε την πανέμορφή πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με την φυσική της
ομορφιά. Στην βορειανατολική άκρη της πόλης δεσπόζει το ΦΡΟΥΡΙΟ με το χαρακτηριστικό πέτρινο ρολόι. Θα
περπατήσουμε στην παλιά πόλη που απαρτίζεται από 2 συνοικίες, ΒΑΡΟΥΣΙ και ΠΑΛΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΑ. Θα δούμε
τον ΛΗΘΑΙΟ ποταμό που διασχίζει το κέντρο και χωρίζει την πόλη στα δύο. Θα φωτογραφηθούμε στην κεντρική
καμπυλωτή γέφυρα που ενώνει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο της ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ που σφύζει από ζωή.
Χρόνος λοιπόν ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Το απογευματάκι θα επιστρέψου στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΥΛΗ επίσκεψη στο τοξωτό γεφύρι της. Συνεχίζουμε ν' ανεβαίνουμε για τα
ωραιότερα χωριά της ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ, περνώντας την ΕΛΑΤΗ, τα περτουλιώτικα λιβάδια γεμάτα με
έλατα θα ξεπροβάλει το ΠΕΡΤΟΥΛΙ στάση. Επιστρέφουμε στην ΕΛΑΤΗ που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 900μ.
στις πλαγιές του ΚΟΖΙΑΚΑ, περικυκλωμένη από πυκνά ελατοδάση, πετρόχτιστα σπίτια και μαγαζάκια με είδη
λαϊκής τέχνης που συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΜΙΑ στάση
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 190 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ MOUZAKI PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στo MOYZAKI, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ , 4) Tα 3 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-17/8/2019 4ήμερη

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ(ΠΟΖΑΡ)
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΒΟΡΑΣ)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ
ΒΕΡΓΙΝΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για
ΛΑΡΙΣΑ

παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ και

καταλήγουμε στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(4km. από την πόλη). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ για να επισκεφτούμε την Εορτάζουσα Παναγία
Σουμελά, προσκύνημα. Εν συνεχεία για την όμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Θα επισκεφτούμε τον πολιούχο της ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, τον Λευκό Πύργο ,

την Πλατεία Αριστοτέλους , τα Λαδάδικα και θα περπατήσουμε στον

παραλιακό δρόμο της με θέα τον Θερμα’ί’κό, παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019

Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(το τουριστικό θέρετρο
της Βόρειας Ελλάδος) χτισμένο σε υψόμετρο 1200μ. στην πλαγιά του όρους ΚΑ’Ι’ΜΑΚΤΣΑΛΑΝ(ΒΟΡΑΣ),
στάση. Εν συνεχεία για ΑΡΙΔΑΙΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ και φτάνουμε στα ξακουστά ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ επίσκεψη(μπάνιο
προαιρετικό), γεύμα. Συνεχίζουμε για ΕΔΕΣΣΑ επίσκεψη στους περίφημους καταρράκτες της. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό Χώρο – Μουσείο της ΒΕΓΙΝΑΣ.

Εν

συνεχεία για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ –
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 180 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΔΡΥΑΔΕΣ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ(4km. από την πόλη), 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3
Δείπνα,

5) Αρχηγό - Συνοδό , 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)

Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-17/8/2019 4ήμερη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
ΝΥΜΦΑΙΟ
ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ – AΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
ΣΠΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ – ΔΙΣΠΗΛΙΟ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν συνεχεία
για ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΓΡΑΒΕΝΑ και φτάνουμε στην όμορφη πόλη της
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, η οποία περιβάλλεται από τη Λίμνη Ορεστιάδας που θεωρείται μορφολογικά η ωραιότερη λίμνη
της Ελλάδος και ένα από τα μαγευτικότερα σκηνικά της Δυτικής Μακεδονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΕΜΠΤΗ 15/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τις πανέμορφες ΠΡΕΣΠΕΣ (Μικρή και Μεγάλη) με τους γνωστούς ελληνικούς
υδροβιότοπους. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε τον ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟ και το νησάκι του ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ με
την καλαίσθητη γέφυρα του και θα καταλήξουμε στο τελευταίο χωριό στα σύνορα με την Αλβανία τους

ΨΑΡΑΔΕΣ της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στην πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την πόλη της , να κάνουμε τα ψώνια μας στα περίφημα γουναράδικά της και
να περπατήσουμε στις όχθες της πανέμορφης λίμνης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Μονή ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με
μοναδική θέα τη γύρω περιοχή. Στην συνέχεια θα δούμε την ΣΠΗΛΙΑ του ΔΡΑΚΟΥ(έξοδα ατομικά) όπου πήρε
το όνομά της επειδή η είσοδός έχει την μορφή Δράκου, ενώ σύμφωνα με την παράδοση στη σπήλαια υπήρχε
ένα χρυσωρυχείο που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Κατόπιν για το διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό
ΝΥΜΦΑΙΟ με τα πετρόχτιστα σπίτια του που βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μ. στο όρος Βίτσι σ’ ένα παρθένο
φυσικό περιβάλλον δασών για πολλούς το ομορφότερο χωριό της βόρειας Ελλάδος, το Αλπικό στολίδι της
Μακεδονίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε το περιβαλλοντικό κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ(φύλαξη
και προστασία της ΑΡΚΟΥΔΑΣ)(έξοδα ατομικά), παραμονή, γεύμα στο χωριό. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Τα υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο ΔΙΣΠΗΛΙΟ τον πρώτο λιμναίο οικισμό του 5000π.χ. με πιστή
αναπαράσταση των συνηθειών και τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, ως κυνηγού για την αναζήτηση
τροφής(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν
για ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’
οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 175 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTIUM ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα, 5) Αρχηγός – Συνοδός, 6) Ο φόρος
διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

17-18/8/2019 2ήμερη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Κατόπιν για την Αρχόντισσα του Μεσσηνιακού κόλπου την ΚΑΛΑΜΑΤΑ όπου και θα επισκεφτούμε την εκκλησία
της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών. Εν συνεχεία για την παραλία της πόλεως παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΖΑΧΑΡΩ και φτάνουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Εν συνεχεία για
ΠΥΡΓΟ και φτάνουμε στην παραλία ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΙΣΘΜΟ στάση.
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGΕ RESORT & SPA ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο σε μπουφέ, 5) ΑρχηγόΣυνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής
Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.
19-23/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 265 Η/B

19-23/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

21-25/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ - (ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 260 Η/B

23-25/8/2019 3ήμερη

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ

ΚΥΘΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση. Εν συνεχεία για
ΣΠΑΡΤΗ – ΣΚΑΛΑ και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην ΝΕΑΠΟΛΗ
παραμονή, γεύμα (ελεύθερο) και επιβίβαση το μεσημέρι στο πλοίο για το ταξίδι μας στα ΚΥΘΗΡΑ. Άφιξη στο
λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ και συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Παναγία της ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ. Εν συνεχεία για την πρωτεύουσα του
νησιού την ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο χρώμα, τα γραφικά δρομάκια και το κάστρο της, επίσκεψη. Το μεσημέρι θα
καταλήξουμε στο ΚΑΨΑΛΙ με το γραφικό λιμάνι και τους πανέμορφους κολπίσκους της, παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Κατόπιν μέσω ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ – ΛΙΒΑΔΙ – ΔΟΚΑΝΑ – ΑΡΑΙΟΙ θα φτάσουμε στον
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ένα καταπράσινο χωριό με τρεχούμενα νερά και καταρράκτη για να απολαύσουμε τον
απογευματινό καφέ μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτα στα ταβερνάκια της
περιοχής. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8/2019

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΜΗΤΑΤΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ και καταλήγουμε στον ΑΒΛΕΜΟΝΑ για καφέ. Εν
συνεχεία για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ επιβίβαση στο πλοίο για ΝΕΑΠΟΛΗ άφιξη, γεύμα και συνεχίζουμε για
ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ‘’ – ‘’ ΙRΙDA/ΕΥΗ ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του πλοίου
A/R ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ , 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 8) Φ.Π.Α.

24-25/8/2019 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Συνεχίζουμε για ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη, επιστροφή στην παραλία
για μπάνιο, φαγητό. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην όμορφη
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ θα φτάσουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό-Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
7) Φ.Π.Α.

24-25/8/2019 2ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΒΟΛΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός οικισμός με
εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Εν συνεχεία για το ορεινό χωριό τα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ,
περιτριγυρισμένο από καστανιές και οξιές δίνοντας δροσιά τους καλοκαιρινούς μήνες,

τακτοποίηση στο

ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό χωριό του ΠΗΛΙΟΥ τον ΚΙΣΣΟ στάση. Συνεχίζουμε την διαδρομή
μας για ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα περίφημα

αρχοντικά, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα

καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο για να

καταλήξουμε στις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν
για ΒΟΛΟ - ΣΤΥΛΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 64 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΤΑΣΙΑ – ΧΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

26-30/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 255 Η/B

26-30/8/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

30/8-1/9/2019 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
(Στο ‘’ SKYROS PALACE ‘’ 4****)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. Εν συνεχεία για
ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ. Άφιξη και συνεχίζουμε
για τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της για μπάνιο, γεύμα.
Κατόπιν για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Αργά το απόγευμα θα επισκεφτούμε την παλιά χώρα της ΣΚΥΡΟΥ
που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις πλαγιές ενός λόφου, στην σκιά ενός μεσαιωνικού κάστρου, με τα
παραδοσιακά καλντερίμια και την αιγαιοπελαγίτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς. Εν
συνεχεία αναχωρούμε για να γνωρίσουμε το βόρειο μέρος του νησιού που είναι κατάφυτο από πυκνά
πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν μέχρι την θάλασσα, παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια και πανέμορφες
παραλίες με γαλήνια ατμόσφαιρα και πεντακάθαρα νερά. Εκεί θα συναντήσουμε την ΑΤΣΙΤΣΑ γραφικό χωριό
χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους, στάση. Κατόπιν για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/2019
Μετά το πρωινό θα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε το μπάνιο μας στην πισίνα ή στην παραλία . Εν συνεχεία για
θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα αναμνηστικά του νησιού. Το
μεσημέρι θα φτάσουμε στο λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και αναχώρηση
για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

148 H/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τo ξενοδοχείo ‘’ SKYROS PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην περιοχή του ΜΩΛΟΥ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Tα 2 Δείπνα σε μπουφέ,
5) Κρασί χύμα, μπύρα, αναψυκτικά κατά τις ώρες του φαγητού, 6) Αρχηγό – Συνοδό, 7) τα εισιτήρια του
πλοίου A/R για ΣΚΥΡΟ, 8) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 9) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 10) Φ.Π.Α.

31/8-1/9/2019 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/8/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ - ΣΚΑΛΑ - ΜΟΛΑΟΙ και φτάνουμε στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στην παραλία για μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση με το φεριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη και μετάβαση στην νότια πλευρά του
νησιού που βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία του ΣΙΜΟΥ που διαθέτει αμμουδιά με ψιλή χρυσή άμμο,
αμμόλοφους στο εσωτερικό της και κρυστάλλινα νερά, παραμονή. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο λιμανάκι
της Χώρας. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ με μια ενδιάμεση στάση. ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 67 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) το πρωινό, 4) το φέριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ A/R , 5) Αρχηγό
- Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/2019 Ημερήσια

ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ
7:30 π.μ. Αναχώρηση και εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν και περάσουμε την ΘΗΒΑ και τα ΔΡΟΜΒΡΑΙΝΑ
θα καταλήξουμε στην ιστορική ΜΟΝΗ ΜΑΚΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ στις πλαγιές του Ελικώνα, επίσκεψη. Εν συνεχεία για
την γραφική παραλία ΣΑΡΑΝΤΗ, όπου θα παραμείνουμε για μπάνιο και γεύμα . Επιστροφή για ΘΗΒΑ –
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ στάση καθ’ οδόν στην Ε.Ο. ΠΕΙΡΑΙΑ.ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 10 euro

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/9/2019 Ημερήσια

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ
Ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Η ΚΑΡΑ’Ι’ΒΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7:00π.μ. Αναχώρηση και εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ όπου θα
επιβιβαστούμε στο καραβάκι για να μας μεταφέρει και ξεναγήσει στα ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, τα κατάφυτα νησάκια με
το απέραντο γαλάζιο και το εξωτικό χρώμα τους, που μας ταξιδεύουν στα πέρατα της γης. Το σύμπλεγμα των
νησιών είναι δημιούργημα ηφαιστειώδους ενέργεια, το μεγαλύτερο λέγεται ΜΑΝΟΛΙΑ, είναι κατάφυτο και εκεί
βρίσκεται η παραλία με τα τιρκουάζ νερά και το καλά οργανωμένο beach bar παραμονή, μπάνιο. Εν συνεχεία
για το ψαροχώρι της ΕΥΒΟΙΑΣ τον ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΙΧΑΔΟΣ για φαγητό. Επιστροφή στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ
και από εκεί στον ΠΕΙΡΑΙΑ εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 25 ( πούλμαν + καραβάκι κρουαζιέρας)

ΚYΡΙΑΚΗ 1/9/2019 Ημερήσια

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(ΥΠΑΠΑΝΤΗ)
7:30π.μ. αναχώρηση για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Κατόπιν για την Αρχόντισσα του Μεσσηνιακού
κόλπου την ΚΑΛΑΜΑΤΑ όπου και θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των
Καλογραιών. Εν συνεχεία για την παραλία της πόλεως παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ
στάση. ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 12

2-6/9/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ
ΚΕΡΚΥΡΑ - (ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 225 Η/B
2-6/9/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240 Η/B

2-6/9/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

6-8/9/2019 3ήμερη

ΚΥΘΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/9/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. για το λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και από εκεί
επιβίβαση στο καράβι με προορισμό την ΚΥΘΝΟ. Ονομάζεται και Θερμιά (τα Θερμιά), τουλάχιστον από τον
12ο αιώνα οπότε και αναφέρεται ως "Επισκοπή Κέας και Θερμιών". Το όνομα αυτό οφείλεται στις θερμές πηγές
που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στον όρμο των Λουτρών. Φτάνουμε στο λιμάνι του ΜΕΡΙΧΑ στάση για μια
πρώτη γνωριμία με το νησί. Ο ΜΕΡΙΧΑΣ είναι ένα από τα φυσικά και απάνεμα λιμάνια της ΚΥΘΝΟΥ. Είναι
εφοδιασμένος με κάθε ευκολία που θα κάνει την παραμονή του επισκέπτη εδώ ευχάριστη και ξεκούραστη. Στην
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τα ΛΟΥΤΡΑ. Είναι διάσημα για τις ιαματικές πηγές τους , γνωστές από την
αρχαιότητα καθώς έχουν βρεθεί ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή. Στα νεοτέρα χρόνια δυο χημικές αναλύσεις
το 1830 ανέδειξαν τις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών ύστερα από απαίτηση του βασιλιά Όθωνα και Αμαλίας
τις οποίες

απολάμβαναν από το 1837 ως το 1862. Τα ιαματικά νερά των ΛΟΥΤΡΩΝ τα οποία αναβλύζουν

έξω αλλά και μέσα στην θάλασσα είναι ιδιαίτερα ζεστά και χαρακτηρίζονται θερμά μέχρι υπέρθερμα. Υπάρχουν
οι 2 θερμές πηγές που είναι και μοναδικές στις Κυκλάδες και με θερμοκρασίες άνω των 52 βαθμών Κελσίου
τροφοδοτούν το τοπικό υδροθεραπευτήριο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας παραμονή μπάνιο, γεύμα. Το
απόγευμα αναχώρηση για τη πρωτεύουσα ΜΕΣΑΡΙΑ(ΧΩΡΑ)που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά. Αυτός ο
όμορφος, γραφικός οικισμός θα κλέψει την καρδιά σας από την πρώτη στιγμή. Κατάλευκα σπιτάκια,
φρεσκοασβεστωμένα δρομάκια, μικρές πλατείες, όμορφες εκκλησίες και μια πληθώρα από καταστήματα,
εστιατόρια και μπαρ θα σας κρατήσουν στην αγκαλιά τους από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Περπατήστε
στα ασπρισμένα σοκάκια της, κάτω από τα καταστέγια (διαβάσεις κάτω από τα σπίτια) και τις ολάνθιστες
βουκαμβίλιες και ανακαλύψτε τις ολόλευκες εκκλησίες, που δεσπόζουν σε αρκετά σημεία. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/2019
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την ΔΡΥΟΠΙΔΑ ( ΧΩΡΙΟ ) όπου ζούσαν οι Δρύοπες oί πρώτοι κάτοικοι του
νησιού. Είναι ένα όμορφο χωριό χτισμένο σε κοιλάδα, αθέατο από τη θάλασσα. Εκεί θα βρείτε το Λαογραφικό,

Βυζαντινό και Αγροτικό Μουσείο. Η Δρυοπίδα χαρακτηρίζεται από το νεοκλασικό ρυθμό των σπιτιών της και
ξεχωρίζει σαν παραδοσιακό χωριό μέσα στις Κυκλάδες, αφού είναι το μοναδικό χωριό με κεραμοσκεπές. Το
χωριό και η απέναντι γειτονιά του, ο Γαλατάς, είναι γεμάτο με πανέμορφες εκκλησιές όπως η επιβλητική Αγία
Άννα και ο Άγιος Μηνάς, στον οποίο υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης αξίας και δεσποτικός θρόνος
σπάνιας λαϊκής τέχνης. Στη Δρυοπίδα θα δείτε και ένα από τα μεγαλύτερα Σπήλαια της Ελλάδας, το
Καταφύκι. Το φυσικό μέρος του σπηλαίου δημιουργήθηκε από έναν υπόγειο χείμαρρο, ο οποίος λάξευσε
καλλιτεχνικά τα τοιχώματα και το τεχνητό από την εξόρυξη

σιδηρομεταλλεύματος. Υπήρξε καταφύγιο των

κατοίκων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έχει συνδεθεί και με τη θρησκεία, αφού μετά την
Ανάσταση οι κάτοικοι του χωριού έστηναν γλέντι στη «μεγάλη πλατεία» του σπηλαίου. Στάση για cafe. Κατόπιν
για έναν

από τους ομορφότερους παραθαλάσσιους οικισμού είναι αυτός της ΚΑΝΑΛΑΣ. Η Εκκλησία της

Παναγίας Κανάλας είναι χτισμένη σε μια από τις ωραιότερες, πευκόφυτες ακρογιαλιές του νησιού, εδώ
φυλάσσεται η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Κανάλας. Ο θρύλος για την εύρεση της Εικόνας αναφέρει, ότι
μια έναστρη νύχτα κάποιοι ψαράδες ψάρευαν με βάρκα στον όρμο της Κανάλας. Θαύμαζαν την ψαριά τους,
σταυροκοπιόντουσαν και αναρωτιόνταν αν ήταν θαύμα, καθώς έβγαζαν συνέχεια όλο και περισσότερα ψάρια.
Εκεί που τραβούσαν τα παραγάδια και σιγά-σιγά η βάρκα έφτανε προς τα βράχια, ένας από τους ψαράδες
αντίκρισε φως κοντά στην ακτή. Φοβήθηκαν και βιάστηκαν να βγάλουν τα παραγάδια και να φύγουν, όμως
εκείνα κάπου σκάλωσαν και ήταν αδύνατο να μετακινηθούν. Ζήτησαν λοιπόν τη βοήθεια της Παναγιάς. Το φως
που έβλεπαν έγινε τότε ανέσπερο και έλαμψε δυνατά. Τα παραγάδια λευτερώθηκαν, αλλά εκείνοι δεν έφευγαν,
σαν κάτι να τους ωθούσε προς το φως. Πλησίασαν και το είδαν να βγαίνει μέσα από το βυθό σαν πύρινη φλόγα
και πλάι του ένα πλατύ ξύλο. Ανέσυραν το ξύλο και η Παναγιά, γλυκιά, παρουσιάστηκε ζωγραφισμένη εκεί
πάνω του. Γύρισαν στο χωριό, τη Δρυοπίδα και διηγήθηκαν το γεγονός. Το νησί αναστατώθηκε και όλοι έτρεξαν
ν’ ανάψουν ένα κερί στο εικόνισμα. Πήραν απόφαση να κτίσουν εκκλησιά κάπου εκεί κοντά, που βρέθηκε η
εικόνα. Η Παναγία όμως παρουσιάστηκε στον ύπνο των ψαράδων και ζήτησε να κτιστεί σε άλλο μέρος ο ναός
της, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα. Ο αρχικός ναός ήταν χωματοσκεπής και μικρός. Ο ναός που υπάρχει μέχρι
σήμερα, οικοδομήθηκε το 1869 μετά από κατεδάφιση του αρχικού. Η θαυματουργός εικόνα είναι μεγάλων
διαστάσεων (1,00x0,80 μ.) και είναι έργο του περίφημου αγιογράφου, ιερέως Εμμανουήλ Σκορδίλη του Κρητός
(1575). Το πλέον επίσημο πανηγύρι γίνεται τον Δεκαπενταύγουστο. Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και το
πολεμικό ναυτικό με μια φρεγάτα και άγημα ναυτών, καθώς και η μπάντα του ναυτικού. Κατά την περιφορά της
εικόνας γίνεται αναπαράσταση της ευρέσεώς Της. Η Παναγιά η Κανάλα έχει κάνει πάρα πολλά θαύματα σε
πιστούς που έχουν ζητήσει την βοήθειά Της. Συνεχίζουμε για το νοτιότερο τμήμα του νησιού όπου και θα
συναντήσουμε την αμμουδερή παραλία του Αγ. Δημητρίου με τα μεγάλα αλμυρίκια όπου και η παραμονή μας
για μπάνιο και γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΡΙΧΑ, χρόνος ελεύθερος για μπάνιο, cafe και φαγητό. (Προαιρετικά όσοι
εκδρομείς επιθυμούν μπορούν να πάρουν το καραβάκι για να τους μεταφέρει στη ξακουστή παραλία ΚΟΛΩΝΕΣ
για μπάνιο). Αργά το μεσημέρι επιβίβαση στο καράβι για ΛΑΥΡΙΟ και από εκεί για ΑΘΗΝΑ/ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Β/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ KYTHNOS BAY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία των ΛΟΥΤΡΩΝ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΛΑΥΡΙΟΚΥΝΘΟ-ΛΑΥΡΙΟ A/R , 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8)
Φ.Π.Α

7-8/9/2019 2ήμερη

ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΚΡΑΝΙΔΙ ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ, επιβίβαση στο καραβάκι (έξοδα ατομικά) για να μας μεταφέρει σε
μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και περιήγηση στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό
Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί της Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς
καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα Μπουμπουλίνα. Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο
και φαγητό μέχρι το απόγευμα όπου θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζοντας
την διαδρομή μας παραλιακά θα καταλήξουμε στον ΓΑΛΑΤΑ και από εκεί όσοι θέλουν μπορούν να περάσουν με
το καραβάκι(έξοδα ατομικά) απέναντι στον ΠΟΡΟ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 58 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στo
ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
7) Φ.Π.Α.

7-8/9/2019 2ήμερη

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ
Ο ΚΡΥΦΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
Η ΚΑΡΑ’Ι’ΒΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΙΔΗΨΟ
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/9/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΧΑΛΚΙΔΑ στάση. Εν συνεχεία για το χωριό
ΠΡΟΚΟΠΙ όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ και θα προσκυνήσουμε το σκήνωμά του. Κατόπιν
για ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΙΔΗΨΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ψαροχώρι ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ για να πάρουμε το καραβάκι που θα
μας μεταφέρει - ξεναγήσει στα ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, τα κατάφυτα νησάκια με το απέραντο γαλάζιο και το εξωτικό
χρώμα τους, που μας ταξιδεύουν στα πέρατα της γης. Το σύμπλεγμα των νησιών είναι δημιούργημα
ηφαιστειώδους ενέργεια, το μεγαλύτερο λέγεται ΜΑΝΟΛΙΑ, είναι κατάφυτο και εκεί βρίσκεται η παραλία με τα
τιρκουάζ νερά και το καλά οργανωμένο beach bar παραμονή, μπάνιο. Επιστροφή το μεσημέρι στο ΑΓΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ για φαγητό. Εν συνεχεία για ΑΙΔΗΨΟ επιβίβαση στο φέριμποτ για ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ με μια
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΛΗΤΩ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
ΑΙΔΗΨΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο, 5) το φεριμπότ, 6) το καραβάκι για ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙΑ, 7)
Αρχηγό - Συνοδό , 8) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 9) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 10) Φ.Π.Α.

9-13/9/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
(ΠΑΡΓΑ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 2 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 225 Η/B

9-13/9/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
(ΙΘΑΚΗ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 240 Η/B
9-13/9/2019 5ήμερη

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
(ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ)
5ΗΜΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Αναλυτικό πρόγραμμα στην σελ. 3 ) ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/B

13-15/9/2019 3ήμερη

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΠΑΡΓΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΓΛΥΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/9/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – IONIA OΔΟΣ στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στο ΜΕΝΙΔΙ
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ για να καταλήξουμε στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ επιβίβαση στο βενζινόπλοιο για να φτάσουμε στο όμορφο νησάκι του
Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση και δαντελωτές ακρογιαλιές, παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην γραφική ΠΑΡΓΑ στάση. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΓΛΥΚΗ που βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία στις κοίτες του
ποταμού ΑΧΕΡΟΝΤΑ με τρεχούμενα νερά και αιωνόβια στάση. Κατόπιν για την παραθαλάσσια τοποθεσία της
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα.(Προαιρετική βόλτα με βάρκα στον ποταμό Αχέροντα). Επιστροφή για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ – ΙΣΘΜΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELINA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α, 9) τα εισιτήρια του καραβιού A/R για ΠΑΞΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ.

14-15/9/2019 2ήμερη

ΣΥΡΟΣ
Η πρωτεύουσα των ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Mε διαμονή στο Hotel ‘’ DIOGENIS ‘’ 4****)
( Ένα νεοκλασικό κτίσμα του 19ο αιώνα με ενετικές επιρροές στο λιμάνι της ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/9/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΟΜΟΝΟΙΑ και 6:30π.μ. από ΠΕΙΡΑΙΑ. Επιβίβαση στο πλοίο και
απόπλους(07.30π.μ.) για την ΣΥΡΟ. Μετά από 3 ½

ώρες ταξίδι θα φτάσουμε στο νησί της ΣΥΡΟΥ με

πρωτεύουσα την Ερμούπολη, ιστορική του Νομού Κυκλάδων και πλέον έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Χρωστάει την ιδιαιτερότητα της στο 19ο αιώνα, που την ανέδειξε για μια μεγάλη περίοδο σε ένα από τα
σπουδαιότερα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου με αποτέλεσμα να αποκτήσει ένα αρχοντικό αέρα και μια
μεγάλη παράδοση στην επιχειρηματικότητα, τις τέχνες και τον πολιτισμό. Σήμερα εξακολουθεί να παραμένει
ένας τόπος πολιτισμού, ενώ έχει αναδειχθεί και σε έναν αξιόλογο ταξιδιωτικό προορισμό. Πρώτη γνωριμία της
Πόλης. Νωρίς το μεσημέρι τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ DIOGENIS ‘’ 4**** ( Ένα νεοκλασικό κτίσμα του
19ο αιώνα με ενετικές επιρροές) στο κέντρο μπροστά στο λιμάνι της Ερμούπολης. Χρόνος ελεύθερος για
γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε την Πόλη με τον ξεχωριστό αρχοντικό αέρα της. Η
Ερμούπολη δημιουργήθηκε στα χρόνια της Ελληνικής επανάστασης από πρόσφυγες νησιώτες. Οφείλει το
όνομά της στον αρχαίο Έλληνα θεό Ερμή και χάρις στη κομβική θέση της και στο μεγάλο φυσικό λιμάνι της
αναδείχθηκε γρήγορα σε σπουδαίο βιομηχανικό, εμπορικό και ναυτιλιακό κέντρο – μια πόλη στολίδι με
εντυπωσιακά δημόσια κτίρια, σχεδιασμένα από σπουδαίους αρχιτέκτονες όπως ο Ziller, ο Sampo και ο
Erlacher, με χαρακτηριστικότερα το Δημαρχείο στην πλατεία Μιαούλη, τη Λέσχη και το Θέατρο Απόλλων,
σχεδιασμένο στο πρότυπο της Σκάλας του Μιλάνου. Η ορθόδοξη εκκλησία της Ανάστασης με τον γαλάζιο
τρούλο, δεσπόζει ψηλά στον λόφο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον γύρο του νησιού. Θα περάσουμε απ’ όλα τα παραλιακά χωριά της
ΣΥΡΟΥ, ξεκινώντας από το γραφικό ΜΕΓΑ ΓΙΑΛΟ, την ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΑ(Ντελλαγράτσια), η ωραιότερη περιοχή με
θαυμάσιες νεοκλασικές βίλες με μεγάλους κήπους και μία γραφική ακρογιαλιά. Συνεχίζουμε για την αμμώδες
παραλία του ΦΟΙΝΙΚΑ, την ΓΑΛΗΣΣΑ με τα ωραιότερα θέρετρα , κατάφυτο με πολλά νερά. Τελευταίο

παραθαλάσσιο χωριουδάκι το ΚΙΝΙ, για να καταλήξουμε στην ΑΝΩ ΣΥΡΟ χτισμένη αμφιθεατρικά στο λόφο του
Σαν Τζώρτζη με την ομώνυμη Καθολική Μητρόπολη του ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επίσκεψη. Επίσης θα δούμε τα
Καθολικά Μοναστήρια των Ιησουιτών και των Καπουτσίνων, την Πιάτσα και το Λαογραφικό Μουσείο. Το
μεσημέρι θα μεταβούμε στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, παραμονή, γεύμα και επιβίβαση στο πλοίο για τον απόπλου
μας(16.00μ.μ.) για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ με άφιξη στις (19.45μ.μ.) και από εκεί για το Δημοτικό Θέατρο και την
ΟΜΟΝΟΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 118 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ DIOGENIS ‘’ 4**** ( Ένα νεοκλασικό
κτίσμα του 19ο αιώνα με ενετικές επιρροές) σε δίκλινα δωμάτια στο κέντρο μπροστά στο λιμάνι της
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΥΡΟΠΕΙΡΑΙΑ A/R, 5) Αρχηγό - Συνοδό , 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-15/9/2019 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/9/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Συνεχίζουμε για ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη, επιστροφή στην παραλία
για μπάνιο, φαγητό. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση στην όμορφη
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ θα φτάσουμε στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 B/B

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό-Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
7) Φ.Π.Α.

20-22/9/2019 3ήμερη

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ

ΚΥΘΗΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/9/2019
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ στάση. Εν συνεχεία για
ΣΠΑΡΤΗ – ΣΚΑΛΑ και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην ΝΕΑΠΟΛΗ
παραμονή, γεύμα (ελεύθερο) και επιβίβαση το μεσημέρι στο πλοίο για το ταξίδι μας στα ΚΥΘΗΡΑ. Άφιξη στο
λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ και συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Παναγία της ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ. Εν συνεχεία για την πρωτεύουσα του
νησιού την ΧΩΡΑ με το βενετσιάνικο χρώμα, τα γραφικά δρομάκια και το κάστρο της, επίσκεψη. Το μεσημέρι θα
καταλήξουμε στο ΚΑΨΑΛΙ με το γραφικό λιμάνι και τους πανέμορφους κολπίσκους της, παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Κατόπιν μέσω ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙ – ΛΙΒΑΔΙ – ΔΟΚΑΝΑ – ΑΡΑΙΟΙ θα φτάσουμε στον
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ ένα καταπράσινο χωριό με τρεχούμενα νερά και καταρράκτη για να απολαύσουμε τον
απογευματινό καφέ μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτα στα ταβερνάκια της
περιοχής. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΜΗΤΑΤΑ – ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ και καταλήγουμε στον ΑΒΛΕΜΟΝΑ για καφέ. Εν
συνεχεία για το λιμάνι του ΔΙΑΚΟΦΤΙ επιβίβαση στο πλοίο για ΝΕΑΠΟΛΗ άφιξη, γεύμα και συνεχίζουμε για
ΣΠΑΡΤΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ με ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ‘’ – ‘’ ΙRΙDA/ΕΥΗ ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του πλοίου
A/R ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ , 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –

v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 8) Φ.Π.Α.

21-22/9/2019 2ήμερη

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ
ΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΚΟΛΠΟ
ΑΡΑΧΟΒΑ - ΔΕΛΦΟΥΣ
ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΕΙΒΑΔΙΑ στάση καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε για
ΑΡΑΧΟΒΑ στάση. Επόμενος σταθμός μας ο Αρχαιολογικός χώρος των ΔΕΛΦΩΝ επίσκεψη. Κατόπιν για το
γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΕΡΑΤΕΙΝΗ και φτάνουμε στο χωριό ΣΠΗΛΙΟ(οικισμός
ΧΑΝΙΑ) για να επιβιβαστούμε στο καραβάκι για να μας μεταφέρει σε κοντινή απόσταση στην νήσο ΤΡΙΖΟΝΙΑ,
ένα κρυφό καταπράσινο παράδεισο στον Κορινθιακό κόλπο. Πεζή μετάβαση στο ξενοδοχείο μας με την
καλύτερη πανοραμική θέση στο νησί, τακτοποίηση στα δωμάτια. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μπάνιο
και βόλτα. Το βράδυ προαιρετικά θα μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια του
νησιού. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 22/9/2019
Μετά το πρωινό θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο πανέμορφο φυσικό λιμανάκι του νησιού που
αγκυροβολούν πολυτελή σκάφη και ιστιοπλοϊκά. Θα απολαύσουμε το καφέ μας στην απόλυτη ηρεμία του
τόπου. Εν συνεχεία θα πάρουμε το καραβάκι να περάσουμε απέναντι για να συνεχίσουμε την διαδρομή μας
φτάνοντας στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή
γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 67 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ TRIZONIA BEACH ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΝΗΣΟ ΤΡΙΖΟΝΙΑ , 3) Το πρωινό, 4) το καραβάκι για την Α/R μετάβαση στο νησί , 5)

Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α

21-22/9/2019 2ήμερη

ΤΗΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/9/2019
Αναχώρηση 06:00π.μ. από ΠΕΙΡΑΙΑ και 06:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για το ΛΙΜΑΝΙ της ΡΑΦΗΝΑΣ επιβίβαση
στο πλοίο για να ξεκινήσει το ταξίδι μας στο νησί της ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της
ΤΗΝΟΥ. Ελεύθεροι για το μεσημεριανό φαγητό και εν συνεχεία για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση, ξεκούραση και
κατά της 16:00μ.μ. θα αναχωρήσουμε για την περιήγηση στο νησί. Πρώτη μας στάση το Μοναστήρι της ΑΓΙΑΣ
ΠΕΛΑΓΙΑΣ, προσκύνημα. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας θα περάσουμε τον ΒΩΛΑΚΑ για να καταλήξουμε στο
ορεινό χωριό ΠΥΡΓΟΣ στάση και επίσκεψη στο σπίτι-μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά και το Μουσείο της
Σχολής Καλλών Τεχνών. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/9/2019
Μετά το πρωινό μας ο χρόνος θα είναι αφιερωμένος για το προσκύνημα στην θαυματουργή εικόνα της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά δρομάκια του νησιού αγοράζοντας τα απαραίτητα αναμνηστικά
της. Ελεύθεροι για φαγητό. Το μεσημεράκι θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για την επιστροφή μας στο λιμάνι της
ΡΑΦΗΜΑ και από εκεί για ΟΜΟΝΟΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 98 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΑΕOLOS BAY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο λιμάνι της ΤΗΝΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΡΑΦΗΝΑ-ΤΗΝΟΡΑΦΗΝΑ, 5) Αρχηγό-Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

27-29/9/2019 3ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/9/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΣΠΑΡΤΗ - ΣΚΑΛΑ - ΜΟΛΑΟΙ και φτάνουμε στην ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, επίσκεψη στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στην παραλία για μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση με το φεριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη και μετάβαση στην νότια πλευρά του
νησιού που βρίσκεται η διεθνώς φημισμένη παραλία του ΣΙΜΟΥ που διαθέτει αμμουδιά με ψιλή χρυσή άμμο,
αμμόλοφους στο εσωτερικό της και κρυστάλλινα νερά, παραμονή. Το μεσημέρι θα γευματίσουμε στο λιμανάκι
της Χώρας. Επιστροφή για το απόγευμα στην ΝΕΑΠΟΛΗ. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα

ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ με τους

πανύψηλους σταλαγμίτες και σταλακτίτες από τα σπανιότερα στον κόσμο, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΓΥΘΕΙΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) το φέριμπότ για ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ
A/R , 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α

28-29/9/2019 2ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ - ΒΟΛΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/2019
7:30π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΣΤΥΛΙΔΑ - ΒΟΛΟ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΠΟΡΤΑΡΙΑ και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός οικισμός με εκπληκτική θέα στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Εν
συνεχεία για το ορεινό χωριό τα ΧΑΝΙΑ που είναι περιτριγυρισμένο από καστανιές και οξιές, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την γοητευτική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα αρχοντικά της, τις βρύσες με τα
κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το
Αιγαίο, στάση. Συνεχίζουμε για το όμορφο κεφαλοχώρι του Πηλίου τις ΜΗΛΙΕΣ, πατρίδα του Άνθιμου Γαζή,
στάση. Κατόπιν για τα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΒΟΛΟ - ΛΑΜΙΑ στάση καθ' οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 64 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ TASIA – XANI KOKKIKH ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

28-29/9/2019 2ήμερη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/9/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Κατόπιν για την Αρχόντισσα του Μεσσηνιακού κόλπου την ΚΑΛΑΜΑΤΑ όπου και θα επισκεφτούμε την εκκλησία
της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών. Εν συνεχεία για την παραλία της πόλεως παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΖΑΧΑΡΩ και φτάνουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/9/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΠΥΡΓΟ και φτάνουμε στην παραλία ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGΕ RESORT & SPA ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ, 3) το πρωινό , 4) το Δείπνο σε μπουφέ, 5) Αρχηγό-Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
5-6/10/2019 2ήμερη

Η ΑΛΠΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ
ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

ΧΛΩΡΙΔΑ & ΠΑΝΙΔΑ
ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΜΟΝΗ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ
ΘΕΡΜΟ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/10/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ – ΚΙΑΤΟ στάση καθ’ οδόν επί
της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΡΙΟ θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση
καθ’ οδόν για να φτάσουμε στην μαγική και ανεξερεύνητη με γεμάτη χρώματα και φυσικές ομορφιές της ΛΙΜΝΗ
ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, της μεγαλύτερης λίμνης της Ελλάδος. Θα περάσουμε γραφικά χωριουδάκια παραλίμνια και να
καταλήξουμε στο Μοναστήρι του ΚΟΣΜΑ του ΑΙΤΩΛΟΥ( όπου έζησε και δίδαξε τα ελληνικά εν καιρώ
τουρκοκρατίας), επίσκεψη. Κοντά στην Μονή βρίσκεται και η εκκλησία της ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ με
αναπαράσταση του ‘’ κρυφού σχολειού ‘’ με κέρινα ομοιώματα. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο που βρίσκεται σ’
ένα μαγευτικό τοπίο πάνω από την λίμνη, τακτοποίηση, γεύμα, ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το
χωριό ΘΕΡΜΟ για μια βόλτα. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/10/2019
Μετά το πρωινό θα αρχίσουμε ν’ ανεβαίνουμε το Παναιτωλικό Όρος για να καταλήξουμε στο Μοναστήρι της
ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑΣ που βρίσκεται χτισμένο σ’ έναν απόκρημνο βράχο, με την εικόνα της
Παναγίας και το αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, επίσκεψη. Συνεχίζοντας την διαδρομή μας δίπλα στον
Καρπενησιώτη ποταμό θα φτάσουμε στο ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ στάση. Εν συνεχεία για το γραφικό ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΑΛΘΑΙΑ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στο
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ με την εκπληκτική θέα της ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής
Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.

12-13/10/2019 2ήμερη

(ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΛΑΓΚΑΔΙΑ)
ΣΤΟ ‘’ MANIATIS HOTELS & RESORT - KENTRIKON ‘’ 4****

ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΛΕΒΙΔΙ - ΒΥΤΙΝΑ – ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/10/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για ΣΠΗΛΑΙΟ
ΚΑΨΙΑ επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΛΕΒΙΔΙ στάση στην πλατεία του χωριού για να καταλήξουμε
στο ορεινό χωριό ΒΕΛΤΕΣΙΝΙΚΟ καλά κρυμμένο μέσα στην πυκνή βλάστηση του ΜΑΙΝΑΛΟΥ σε υψόμετρο
115Ομ. κατάφυτο με έλατα και καρυδιές , γεμάτο με κόκκινες κεραμιδένιες στέγες , επιβλητικές εκκλησίες και
τρεχούμενα νερά, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για τα ΛΑΓΚΑΔΙΑ το χωριό των αγωνιστών του 1821, το οποίο
έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
‘’ MANIATIS HOTELS & RESORT - KENTRIKON ‘’ 4****. Το απόγευμα ελεύθερο για βόλτα.

Δείπνο.

Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/10/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ το ορεινό χωριό της Αρκαδίας σε υψόμετρο 1100μ. με τα
επιβλητικά πυργόσπιτα, τα πέτρινα καλντερίμια να χάνονται μέσα στις καρυδιές και τις κερασιές. Στην ζωντανή
πλατεία του χωριού θα απολαύσουμε τον καφέ μας. Εν συνεχεία για το ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΟΚΙΝΗΣΗΣ,
μοναδικό στην Ελλάδα θα μας ξεναγήσει στην προβιομηχανική τεχνολογία της περιοχής, επίσκεψη(έξοδα
ατομικά). Επόμενος σταθμός μας το πιο καλοδιατηρημένο χωριό της ορεινής Αρκαδίας την ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
απλωμένη σε μια λοφοράχη σε ύψος 950μ. με θέα την πεδιάδα της Μεγαλόπολης και το φαράγγι του Λούσιου
ποταμού. Κατόπιν για το φημισμένο ορεινό θέρετρο της Πελοποννήσου την ΒΥΤΙΝΑ σε υψόμετρο 1050μ. που
απλώνεται στους πρόποδες του Μαινάλου παραμονή, γεύμα. Περπατώντας στο χωριό θα ψωνίσουμε από τα
μαγαζάκια παραδοσιακά προϊόντα και μην ξεχάσουμε να πάρουμε τυράκι και χωριάτικο ψωμί. Επιστροφή για
ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ MANIATIS HOTELS & RESORT KENTRIKON ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στα ΛΑΓΚΑΔΙΑ , 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο, 5)
Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

19-20/10/2019 2ήμερη

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΣΤΟ ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4****
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/10/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΙΣΑΡΗ – ΒΑΣΤΑ και φτάνουμε στο εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ όπου από
την στέγη του προβάλλουν 17 δέντρα και από τα θεμέλια του αναβρύζει νερό, επίσκεψη παραμονή, γεύμα στην
περιοχή. Κατόπιν για την όμορφη πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα
ελεύθερο . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/10/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Μητρόπολη της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών.
Συνεχίζουμε για την Δυτική πλευρά της Μεσσηνίας. Θα δούμε από απόσταση την καστρόπολη της ΚΟΡΩΝΗΣ
χτισμένη σε βράχο, θα περάσουμε την καταπληκτική παραλία της ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ και θα καταλήξουμε στην
ΜΕΘΩΝΗ στάση. Εν συνεχεία για την γραφική ΠΥΛΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ με
τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 75 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια μέσα στην πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) το Δείπνο σε μπουφέ, 5)
Αρχηγό - συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

