15-16/5/2021 2ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ – ΧΑΝΙΑ - ΚΙΣΣΟ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ – ΒΟΛΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5/2021
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 16/5/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον γραφικό ΚΙΣΣΟ στάση και βόλτα στην όμορφη πλατεία του χωριού
πνιγμένη στο πράσινο. Συνεχίζουμε 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, για να καταλήξουμε στο 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 : 65 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, 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.

15-16/5/2021 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5/2021
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 φαγητό. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5/2021
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, γεύμα. Επιστροφή ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 70 Β/Β
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)
Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.

Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών

22-23/5/2021 2ήμερη

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΜΑΔΟΥΡΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΚΟ – ΜΥΤΙΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Με διαμονή στο νεοκλασικό « BOUTIQKE DIONI » 4****
Στο Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν.
Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και φτάνουμε στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
όπου θα επισκεφτούμε τον κήπο των Ηρώων. Εν συνεχεία για ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΑΣΤΑΚΟ παραμον, γεύμα.
Συνεχίζουμε για ΜΥΤΙΚΑ και φτάνουμε στην όμορφη πόλη της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τακτοποίηση στο πολυτελές
ξενοδοχείο ‘’ BOUTIQKE DIONI ‘’ 4**** στο Ιστορικό κέντρο της. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτα και φαγητό σε
κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της. Εν
συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, 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 όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση
στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 80 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ BOUTIQKE DIONI ‘’ 4****
σε δίκλινα δωμάτια στo Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 3) το πρωινό, 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.

22-23/5/2021 2ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5/2021
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, γεύμα. Εν
συνεχεία για την πρωτεύουσα της Αργολίδας το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2021
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 και φαγητό. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 70 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

29-30/5/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5/2021
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 30/5/2021
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 - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις
καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 70 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.

29-30/5/2021 2ήμερη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5/2021
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 30/5/2021
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 ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 80 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, 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.

5-6/6/2021 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/6/2021
7:30π.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 και φαγητό. Κατόπιν για ΓΥΘΕΙΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/6/2021
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 : 70 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

12-13/6/2021 2ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/6/2021
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 13/6/2021
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 : 65 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, 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.

26-27/6/2021 2ήμερη

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΜΑΔΟΥΡΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΚΟ – ΜΥΤΙΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Με διαμονή στο νεοκλασικό « BOUTIQKE DIONI » 4****
Στο Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ
όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και φτάνουμε στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ όπου θα
επισκεφτούμε τον κήπο των Ηρώων. Εν συνεχεία για ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΑΣΤΑΚΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα.
Συνεχίζουμε για ΜΥΤΙΚΑ και φτάνουμε στην όμορφη πόλη της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τακτοποίηση στο πολυτελές
ξενοδοχείο ‘’ BOUTIQKE DIONI ‘’ 4**** στο Ιστορικό κέντρο της. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτα και φαγητό σε
κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην 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 όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση
στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 80 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ BOUTIQKE DIONI ‘’ 4****
σε δίκλινα δωμάτια στo Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 3) το πρωινό, 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.

26-27/6/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021
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 27/6/2021
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 : 70 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.

3-4/7/2021 2ήμερη

ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/7/2021
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. Το
υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/7/2021
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 : 70 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

Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α, 8) το φεριμπότ για ΣΠΕΤΣΕΣ A/R.

Ευθύνης

Ταξιδιωτικών

3-4/7/2021 2ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/7/2021
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 4/7/2021
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 : 65 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.

10-11/7/2021 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021
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 11/7/2021
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 : 70 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

17-18/7/2021 2ήμερη

ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ
(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7/2021
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 18/7/2021
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. Εν συνεχεία για
ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 80 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, 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.

24-25/7/2021 2ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7/2021
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 25/7/2021
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 : 65 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, 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.

24-25/7/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7/2021
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 25/7/2021
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 : 75 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.

31/7-1/8/2021 2ήμερη

Στο Hotel ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4****
Στην ΠΑΡΑΛΙΑ της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/2021
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. Το
απόγευμα ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα στην παραλία του . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8/2021
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 και θα καταλήξουμε στην ΜΕΘΩΝΗ παραμονή, μπάνιο. Προαιρετική
επίσκεψη στο Κάστρο της(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για την γραφική ΠΥΛΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή
για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 85 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια μέσα στην παραλία της πόλη της, 3) το πρωινό, 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.

31/7-1/8/2021 2ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΣΠΕΤΣΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ – ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ στάση καθ’ οδόν.
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. Το απόγευμα ελεύθεροι για βόλτα στην παλιά πόλη. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8/2021
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. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 70 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

7-8/8/2021 2ήμερη

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΜΑΔΟΥΡΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΚΟ – ΜΥΤΙΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Με διαμονή στο « BREVEZA CITY » 3***
Στο Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ
όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και φτάνουμε στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ όπου θα
επισκεφτούμε τον κήπο των Ηρώων. Εν συνεχεία για ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΑΣΤΑΚΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα.
Συνεχίζουμε για ΜΥΤΙΚΑ και φτάνουμε στην όμορφη πόλη της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ ελεύθερο για βόλτα και φαγητό σε κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην 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 όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση
στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 80 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BREVEZA CITY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στo Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 3) το πρωινό, 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.

7-8/8/2021 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΗ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ
ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Συνεχίζουμε για ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ και φτάνουμε στην 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. επίσκεψη στην παλιά πόλη. Επιστροφή
το απόγευμα στην πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε την παραλιακή διαδρομή μας για να φτάσουμε στον ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Εν συνεχεία για ΓΥΘΕΙΟ στάση. Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια
ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 85 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « MANIATIS » 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΣΠΑΡΤΗ , 3) το πρωινό, 4) το Δείπνο, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

7)

Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Ταξιδιωτικών

21-22/8/2021 2ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021
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 22/8/2021
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 : 65 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, 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.

28-29/8/2021 2ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021
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 29/8/2021
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 : 70 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

28-29/8/2021 2ήμερη

Στο Hotel ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4****
Στην ΠΑΡΑΛΙΑ της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021
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. Το
απόγευμα ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα στην παραλία του . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8/2021
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 και θα καταλήξουμε στην ΜΕΘΩΝΗ παραμονή, μπάνιο. Προαιρετική
επίσκεψη στο Κάστρο της(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για την γραφική ΠΥΛΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή
για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 85 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια μέσα στην παραλία της πόλη της, 3) το πρωινό, 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.

28-29/8/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021
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 29/8/2021
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 : 75 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.

4-5/9/2021 2ήμερη

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΝΥΔΡΙ - ΣΚΟΡΠΙΟΣ - ΜΑΔΟΥΡΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΑΙΤΩΛΙΚΟ
ΑΣΤΑΚΟ – ΜΥΤΙΚΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Με διαμονή στο νεοκλασικό « BOUTIQKE DIONI » 4****
Στο Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ
όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και φτάνουμε στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ όπου θα
επισκεφτούμε τον κήπο των Ηρώων. Εν συνεχεία για ΑΙΤΩΛΙΚΟ - ΑΣΤΑΚΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα.
Συνεχίζουμε για ΜΥΤΙΚΑ και φτάνουμε στην όμορφη πόλη της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, τακτοποίηση στο πολυτελές
ξενοδοχείο ‘’ BOUTIQKE DIONI ‘’ 4**** στο Ιστορικό κέντρο της. Το βράδυ ελεύθερο για βόλτα και φαγητό σε
κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην 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 όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση
στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 80 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ BOUTIQKE DIONI ‘’ 4****
σε δίκλινα δωμάτια στo Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 3) το πρωινό, 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.

4-5/9/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9/2021
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 5/9/2021
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 : 70 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.

11-12/9/2021 2ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021
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 12/9/2021
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 : 65 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, 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.

11-12/9/2021 2ήμερη

ΤΗΝΟΣ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ
ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021
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 12/9/2021
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, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΡΑΦΗΝΑ-ΤΗΝΟ-ΡΑΦΗΝΑ,
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.

18-19/9/2021 2ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΣΠΕΤΣΕΣ
ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΚΟΣΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9/2021
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 19/9/2021
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 : 70 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

18-19/9/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9/2021
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 19/9/2021
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 : 70 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.

25-26/9/2021 2ήμερη

Στο Hotel ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4****
Στην ΠΑΡΑΛΙΑ της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9/2021
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. Το
απόγευμα ελεύθερο για μπάνιο και βόλτα στην παραλία του . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/9/2021
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 και θα καταλήξουμε στην ΜΕΘΩΝΗ παραμονή, μπάνιο. Προαιρετική
επίσκεψη στο Κάστρο της(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για την γραφική ΠΥΛΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή
για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 85 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια μέσα στην παραλία της πόλη της, 3) το πρωινό, 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.

25-26/9/2021 2ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9/2021
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 26/9/2021
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 : 75 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.

2-3/10/2021 2ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΓΥΘΕΙΟ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/10/2021
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 3/10/2021
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 : 70 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο ΓΥΘΕΙΟ, 3) το πρωινό, 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.

