14-16/5/2021 3ήμερη

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο πολυτελές ‘’ GRAND METEORA HOTEL ‘’ 5*****
ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ
Η ΑΛΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΤΑΥΡΩΠΟΥ) - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/5/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις 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 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ GRAND METEORA ‘’ 5*****.
Δείπνο.
ΣΑΒΒΑΤΟ 15/5/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ όπου από τον εξώστη της
βλέπουμε ολόκληρη την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τον θεσσαλικό κάμπο και την οροσειρά της Πίνδου .Εν συνεχεία για το
παραδοσιακό ΜΕΤΣΟΒΟ. Θα επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ και την
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα, παραμονή, γεύμα. Επίσης θα μας δοθεί η ευκαιρία
να κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά με τα υφαντά, τα τυριά και τα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής.
Επιστροφή το απόγευμα στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/5/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ της ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ. Θα περάσουμε την
πανέμορφη ΠΥΛΗ με το τοξωτό γεφύρι της, την ελατοσκέπαστη ΕΛΑΤΗ και συνεχίζοντας την διαδρομή μας μέσα
από τα περτουλιώτικα λιβάδια(τοπίο Αλπικής ομορφιάς) θα ξεπροβάλει μπροστά μας το γραφικό ΠΕΡΤΟΥΛΙ
πνιγμένο στα έλατα σε υψόμετρο 1100μ. χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, στάση. Επιστροφή
στην ΕΛΑΤΗ με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και ξενώνες που προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική ομορφιά
φυσικού κάλους, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 150 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ GRAND METEORA ‘’ 5*****
στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά, 4) Τα 2 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.

21-23/5/2021 3ήμερη

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο ‘’ HOTEL GRAND SERAI
CONGRESS & SPA ‘’ 5*****
(Το πολυτελές αυθεντικό παλάτι των Ιωαννίνων)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΝΗΣΑΚΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/5/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ 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 ΑΡΤΑ και φτάνουμε στο ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα

επισκεφτούμε το Μουσείο με τα Κέρινα Ομοιώματα(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο ‘’ GRAND SERAI CONGRESS & SPA ‘’ 5***** που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ελεύθεροι για
μία πρώτη γνωριμία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/5/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΠΑΚΙ, επίσκεψη στο πολεμικό Μουσείο. Συνεχίζουμε για ΚΟΝΙΤΣΑ , που
βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις κορυφές της ΓΚΑΜΗΛΑΣ και του ΣΜΟΛΙΚΑ σε υψόμετρο 600 μ.
στάση. Κατόπιν για την ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη. Εν συνεχεία για το Κεντρικό Ζαγόρι όπου μέσω
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ θα φτάσουμε στο γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ που δεσπόζει στη χαράδρα
του ΒΙΚΟΥ με την μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική των οικημάτων του , παραμονή, γεύμα. (Μέσω μιας σύντομης

πεζοπορίας μπορούμε να επισκεφτούμε την Μονή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου από το μικρό μπαλκόνι της θα
δούμε με κομμένη την ανάσα το απόκοσμο θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ ένα από τα μεγαλύτερα και
βαθύτερα φαράγγια του κόσμου). Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ με προαιρετική μετάβαση στο ΝΗΣΑΚΙ της
Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία
και το θάνατο του Αλί Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα
επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στα κελιά του σώζονται οι τρύπες από
τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλί Πασά και τον θανάτωσαν. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια
με τα εξαίρετα δείγματα λαϊκής τέχνης και τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά απ' όπου θα μπορέσουμε να
ψωνίσουμε. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/5/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το όμορφο ΜΕΤΣΟΒΟ που είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1150μ. στην οροσειρά
της Πίνδου, με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια από πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια, τα αξιοθέατα όπως
το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, την Μητρόπολη της Αγ. Παρασκευής και τα μοναδικά
προϊόντα παραγωγής τους, στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 150 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ GRAND SERAI CONGRESS & SPA ‘’
5***** στο κέντρο της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά, 4) Τα 2 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

28-30/5/2021 3ήμερη

NEA MΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο πολυτελές θέρετρο της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
‘’ ΗΟΤΕL LIMNEON RESORT & SPA ‘’ 4****

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΕΣΠΕΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ
ΛΙΜΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ(ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ)
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 28/5/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΓΡΕΒΕΝΑ

και φτάνουμε στην

γραφική 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, θα έχουμε την
δυνατότητα να επισκεφτούμε την ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με μοναδική
θέα την γύρω περιοχή. Εν συνεχεία για το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ LIMNEON RESORT & SPA ‘’ 4****
τακτοποίηση δωματίων.(Όσοι επιθυμούν με χρέωση 10euro ημερησίως(14.00μ.μ. - 22.00μ.μ.) μπορούν να
χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις ανέσεις του, όπως την Εσωτερική πισίνα, το Spa, το Υδρομασάζ, την
Σάουνα και το Χαμάμ). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/5/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό ΝΥΜΦΑΙΟ με τα καλοδιατηρημένα πέτρινα
αρχοντικά, τα πλακόστρωτα στενά δρομάκια, 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, στάση. Εν συνεχεία για ΦΛΩΡΙΝΑ και μέσω μιας ωραιότατης διαδρομής από το όρος ΒΙΓΛΑ
περνάμε το ΠΙΣΟΔΕΡΙ και το ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ και καταλήγουμε στις ΠΡΕΣΠΕΣ την Μικρή και Μεγάλη που είναι
μοιρασμένες ανάμεσα σε Ελλάδα – Αλβανία – Σκόπια και αποτελούν το πιο όμορφο κομμάτι των συνόρων της
πατρίδας μας . Εμείς θα φτάσουμε στο τελευταίο χωριό στα σύνορα με την Αλβανία τους ΨΑΡΑΔΕΣ της Μεγάλης
ΠΡΕΣΠΑΣ που είναι κριμένο σ’ ένα κολπίσκο και κερδίζει τον επισκέπτη με την μοναδική αρχιτεκτονική του,
παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια στα περίφημα
γουναράδικά της. Αργά το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/5/2021
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 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 150 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Εισιτήριο του πούλμαν, 2) το πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ LIMNEON RESORT & SPA ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια (4km από το κέντρο της ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 3) τα 2 πρωινά , 4) τα 2 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.

4-6/6/2021 3ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΤΗΝΟΥ
Το Ταξίδι στο νησί της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Για να προσκυνήσουμε την θαυματουργεί εικόνα της
και ν’ ανακαλύψουμε τις άγριες ομορφιές του νησιού
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/6/2021
Αναχώρηση 06:00π.μ. από ΠΕΙΡΑΙΑ και 06:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για το ΛΙΜΑΝΙ της ΡΑΦΗΝΑΣ.
Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο που θα μας μεταφέρει στο Νησί της Μεγαλόχαρης, την Τήνο. Με το πούλμαν του
γραφείου, που θα ταξιδέψει κι αυτό μαζί μας θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο μας, ελάχιστη απόσταση από το
κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση και ξεκούραση. Το απόγευμα, γύρω στις 5.00, θα πάμε στην όμορφη παραλία
Κιόνια*. Εκεί θα απολαύσουμε ένα αιγαιοπελαγίτικο μπάνιο αλλά και ένα ουζάκι ή μια μπύρα στα παραλιακά
ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. (Για το μεσημεριανό ή το βραδινό φαγητό σας μπορείτε
να επιλέξετε και εστιατόρια της πόλης ).
*Στα Κιόνια (κίονες) υπάρχουν τα υπολείμματα του ναού του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα. ‘Ήταν τεράστιος και
ξακουστός. Από εδώ περνούσαν πρώτα οι προσκυνητές που κατευθύνονταν στο ιερό νησί της Δήλου.
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/6/2021
Μετά το πρωινό θα αρχίσει η γνωριμία μας με το νησί. Πρώτος μας σταθμός η Μονή στο Κεχροβούνι που είναι
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Εδώ η απλή, η ταπεινή, η αγνή μοναχή Πελαγία οραματίστηκε την
εύρεση της εικόνας της Μεγαλόχαρης, που άλλαξε τη ζωή των Τηνίων. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς τα
βόρεια και αφού περάσουμε τα χωριά «Βωλάξ», Ταραμπάδο, Καρδιανή, Υστέρνια, αλλά και άλλα μικρότερα, θα
βρεθούμε στον Πύργο. Ο Πύργος είναι η πατρίδα του μαρμάρου και των μαρμαράδων.* Στα στενά δρομάκια του
χωριού βρίσκονται δεκάδες εργαστήρια σύγχρονων καλλιτεχνών. Εδώ μπορούμε να επισκεφτούμε μουσεία που

έχουν σχέση με το μάρμαρο. Το Μουσείο Τηνίων καλλιτεχνών, το Τμήμα της Σχολής Καλών Τεχνών, το Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας της Τράπεζας Πειραιώς

και το σπίτι-Μουσείο του μεγάλου Τήνιου καλλιτέχνη Γιαννούλη

Χαλεπά. Καφεδάκι και γλυκό στην πλατεία του χωριού. Σε μικρή απόσταση από τον Πύργο βρίσκεται ο
Πάνορμος. Ένα ψαροχώρι ήρεμο και γαλήνιο. Εδώ θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα φάμε το μεσημεριανό μας
φαγητό. Επιστροφή το απόγευμα στη Χώρα και το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
*Τηνιακοί μαρμαράδες διακόσμησαν όλα τα νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας. Επίσης Τηνιακοί μαρμαράδες πήραν
μέρος στην αναστήλωση της Ακρόπολης και του Ναού του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης.
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/6/2021
Μετά το πρωινό μας η ημέρα θα είναι αφιερωμένη

στην Μεγαλόχαρη, την Παναγία της Τήνου. Θα

αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο με τις βαλίτσες μας. Το πούλμαν θα μας πάει ως τον περίβολο της εκκλησίας.
Η Παναγία λειτουργείται καθημερινά και οι προσκυνητές είναι εκατοντάδες. Μην ξεχάσετε μετά τη λειτουργία να
προσκυνήσετε και στο χώρο κάτω από το ναό, στο σημείο της Εύρεσης (εδώ υπάρχει και αγίασμα), στο
παρεκκλήσιο της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας και ακόμη να σταθείτε μπροστά στο Μαυσωλείο της «Έλλης» που
τορπιλίστηκε το 1940….Ακόμη να θυμάστε πως στον αύλειο χώρο του ναού υπάρχουν μουσεία και συλλογές
που μπορείτε να επισκεφθείτε. Στους δρόμους από το ναό ως τη θάλασσα υπάρχουν καταστήματα με
αναμνηστικά, με τοπικά προϊόντα αλλά και εστιατόρια και ταβερνάκια για το μεσημεριανό μας φαγητό. Νωρίς το
απόγευμα θα πάρουμε το καράβι της επιστροφής με την ευχή οι επικλήσεις μας προς την Παναγία να
ευοδωθούν…. Φτάνουμε στο λιμάνι της ΡΑΦΗΜΑ και από εκεί για ΟΜΟΝΟΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 165 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΑΕOLOS BAY ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στο λιμάνι της ΤΗΝΟΥ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΡΑΦΗΝΑ-ΤΗΝΟ-ΡΑΦΗΝΑ, 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.

25-27/6/2021 3ήμερη

ΚΥΘΝΟΣ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ
(Με διαμονή στο «ΚΥΤΗNOS BAY» 3***plus)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021
Αναχώρηση 6.00 π.μ από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6.15 π.μ από ΟΜΟΝΟΙΑ για το λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και επιβίβαση
στο πλοίο με προορισμό τον παράδεισο των Δυτικών Κυκλάδων την πανέμορφη ΚΥΘΝΟ. Άφιξη στο λιμάνι του
νησιού το ΜΕΡΙΧΑ. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τον παραθαλάσσιο οικισμό ΚΑΝΑΛΑ. Επίσκεψη
στην εκκλησία της Παναγίας Κανάλας που βρίσκεται χτισμένη σε μια από τις ωραιότερες πευκόφυτες ακρογιαλιές
του νησιού. Εδώ φυλάσσεται η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Κανάλας, προστάτιδας της Κύθνου.
Συνεχίζουμε για το νοτιότερο άκρο της Κύθνου όπου βρίσκεται ο οικισμός του Αγίου Δημητρίου με την ομώνυμη
παραλία με τα μεγάλα αλμυρίκια και τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για τα ΛΟΥΤΡΑ που βρίσκονται χτισμένα βοριοανατολικά του νησιού. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση...
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021
Πρωινό και κατόπιν αναχωρούμε για το λιμάνι του ΜΕΡΙΧΑ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία (έξοδα ατομικά) να
επισκεφθούμε με καραβάκι την ξεχωριστή παραλία της ΚΟΛΩΝΑΣ. Πρόκειται για μια αμμουδιά 240 μέτρων
περίπου που ενώνει το νησί της ΚΥΘΝΟΥ με μια μικρή βραχονησίδα. Η θάλασσα βρέχει και τις δύο πλευρές της
λωρίδας άμμου με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο παραλίες με κοινή αμμουδιά, δημιουργώντας μια ξεχωριστή
εικόνα. Χρόνος για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ΜΕΡΙΧΑ και κατόπιν στο ξενοδοχείο μας στα ΛΟΥΤΡΑ για
ξεκούραση. Το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νησιού τη ΜΕΣΣΑΡΙΑ ή αλλιώς ΧΩΡΑ. Αυτός ο
όμορφος και γραφικός τόπος με τα κατάλευκα σπιτάκια, τα φρεσκοβαμμένα δρομάκια τις όμορφες εκκλησίες,
καταστήματα εστιατόρια και μπαρ θα σας καταπλήξει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση...
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/2021
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την ΔΡΥΟΠΙΔΑ (ΧΩΡΙΟ), ένα όμορφο χωριό χτισμένο σε κοιλάδα, αθέατο
από τη θάλασσα. Εκεί ζούσαν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού οι ΔΡΥΟΠΕΣ. Επίσκεψη στο σπήλαιο ΚΑΤΑΦΥΚΙ
χρόνος για καφέ και βόλτα... Το μεσημέρι θα μας βρει στο ΜΕΡΙΧΑ. Χρόνος για γεύμα και το απόγευμα
επιβίβαση στο καράβι για ΛΑΥΡΙΟ και από εκεί για ΑΘΗΝΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ KYTHNOS BAY ‘’ 3***plus σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία των ΛΟΥΤΡΩΝ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΝΘΟΛΑΥΡΙΟ 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

2-4/7/2021 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
(Με διαμονή στο « SKYROS PALACE » 4****)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2021
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΕΡΕΤΡΙΑ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για
ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ, άφιξη και συνεχίζουμε
για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ‘’ 4****
τακτοποίηση δωματίων. 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 3/7/2021
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 τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω
από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.(Προαιρετική βόλτα στην Χώρα). Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/7/2021
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος για βόλτα στους κήπους του ξενοδοχείου, μπάνιο στην πισίνα ή στην παραλία
του. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα
αναμνηστικά του νησιού. Κατόπιν για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και
αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 165 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τo ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ’’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε μπουφέ
(περιλαμβάνει κρασί, μπύρα και αναψυκτικά), 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 7) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

9-11/7/2021 3ήμερη

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

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΣΤΟΥΠΑ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7/2021
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 . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021
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, γεύμα. Προαιρετική επίσκεψη στο
Κάστρο της(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για την γραφική ΠΥΛΟ στάση. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/7/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τις Ανατολικές ακτές του Μεσσηνιακού κόλπου. Θα περάσουμε την γραφική
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, την ΣΤΟΥΠΑ και θα καταλήξουμε στα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ επίσκεψη (έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια μέσα στην παραλία της πόλη της, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα 2 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.

16-18/7/2021 3ήμερη

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ

ΚΥΘΗΡΑ
(Με διαμονή στο « ΚΥΤΗΕΑ RESORT » 4****)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021
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 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7/2021
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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7/2021
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 : 175 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ KYTHEA RESORT ‘’ 4**** ή ‘’ IRIDA ‘’
3*** σε δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 2 πρωινά, 4) Tα 2 δείπνα, 5) τα εισιτήρια
του πλοίου A/R ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ , 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.

16-18/7/2021 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
(Με διαμονή στο « SKYROS PALACE » 4****)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΕΡΕΤΡΙΑ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για
ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ, άφιξη και συνεχίζουμε
για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ‘’ 4****
τακτοποίηση δωματίων. 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 17/7/2021
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 τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω
από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.(Προαιρετική βόλτα στην Χώρα). Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7/2021
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος για βόλτα στους κήπους του ξενοδοχείου, μπάνιο στην πισίνα ή στην παραλία
του. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα
αναμνηστικά του νησιού. Κατόπιν για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και
αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 165 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τo ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ’’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε μπουφέ
(περιλαμβάνει κρασί, μπύρα και αναψυκτικά), 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 7) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

23-25/7/2021 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 23/7/2021
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 24/7/2021
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 25/7/2021
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 : 125 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΛΗΤΩ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στην
ΑΙΔΗΨΟ, 3) τα 2 πρωινά, 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.

23-25/7/2021 3ήμερη

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
ΠΑΡΓΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
Με διαμονή στο νεοκλασικό « PREVEZA CITY » 3***
Στο Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία μέσω
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και οδεύοντας τα νότια της Τριχωνίδας θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραμονή,
γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης από την βόρεια πλευρά θα περάσουμε από ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΒΟΝΙΤΣΑ και θα καταλήξουμε 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.
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7/2021
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.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7/2021
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 : 150 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PREVEZA CITY ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στo Ιστορικό κέντρο της ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 3) τα 2 πρωινά, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) τα εισιτήρια του βενζινόπλοιου A/R για ΠΑΞΟΥΣ –
ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8)
Φ.Π.Α.

30/7-1/8/2021 3ήμερη

Στο Hotel ‘’ PARK ‘’ 4****
Στην Πόλη του ΒΟΛΟΥ

ΣΚΙΑΘΟ
ΒΟΛΟ - ΠΗΛΙΟ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ – ΜΗΛΙΝΑ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/07/21
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΣΤΥΛΙΔΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΠΟΡΤΑΡΙΑ
και φτάνουμε στο μπαλκόνι του Πηλίου τη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, όμορφος παραδοσιακός οικισμός με εκπληκτική θέα
στον Παγασητικό κόλπο, στάση. Επιστροφή στον ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραλιακό χωριό ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ, επιβίβαση στο βενζινόπλοιο 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 συνέχει θα μεταβούμε στην ΧΩΡΑ για φαγητό και βόλτα. Επιστροφή το απόγευμα στον ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ –
ΒΟΛΟΣ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την νοτιοανατολική πλευρά του Πηλίου. Θα περάσουμε από ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ για να
φτάσουμε στην ΜΗΛΙΝΑ που αποτελεί τουριστικό θέρετρο με έντονη κίνηση επισκεπτών κυρίως τους
καλοκαιρινούς μήνες , στάση. Επιστροφή στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΒΟΛΟ ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ΄ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PARK ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στον
ΒΟΛΟ, 3) τα 2 πρωινά, 4) Tα 2 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.

6-8/8/2021 3ήμερη

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στο ‘’ HOTEL GRAND SERAI CONGRESS & SPA ‘’ 5*****
(Το πολυτελές αυθεντικό παλάτι των Ιωαννίνων)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΑΡΓΑ
ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΝΗΣΑΚΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. Στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία μέσω
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΒΟΝΙΤΣΑ θα φτάσουμε στην ΛΕΥΚΑΔΑ, για να καταλήξουμε στο τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ και φτάνουμε το απογευματάκι στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο ‘’ GRAND SERAI CONGRESS & SPA ‘’ 5***** που βρίσκεται στο κέντρο της. Ελεύθεροι για μία
πρώτη γνωριμία. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΠΑΚΙ, επίσκεψη στο πολεμικό Μουσείο. Συνεχίζουμε για ΚΟΝΙΤΣΑ , που
βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τις κορυφές της ΓΚΑΜΗΛΑΣ και του ΣΜΟΛΙΚΑ σε υψόμετρο 600 μ.
στάση. Κατόπιν για την ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ επίσκεψη. Εν συνεχεία για το Κεντρικό Ζαγόρι όπου μέσω
ΑΝΩ ΠΕΔΙΝΩΝ θα φτάσουμε στο γραφικό χωριό των ΖΑΓΟΡΙΩΝ το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ που δεσπόζει στη χαράδρα
του ΒΙΚΟΥ με την μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική των οικημάτων του , παραμονή, γεύμα. (Μέσω μιας σύντομης
πεζοπορίας μπορούμε να επισκεφτούμε την Μονή ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ όπου από το μικρό μπαλκόνι της θα
δούμε με κομμένη την ανάσα το απόκοσμο θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ ένα από τα μεγαλύτερα και
βαθύτερα φαράγγια του κόσμου). Επιστροφή στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ με προαιρετική μετάβαση στο ΝΗΣΑΚΙ της
Παμβώτιδας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία
και το θάνατο του Αλί Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα
επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου στα κελιά του σώζονται οι τρύπες από
τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλί Πασά και τον θανάτωσαν. Θα περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια
με τα εξαίρετα δείγματα λαϊκής τέχνης και τα παραδοσιακά γιαννιώτικα γλυκά απ' όπου θα μπορέσουμε να
ψωνίσουμε. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/8/2021
Μετά στο πρωινό και μέσω της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ αναχωρούμε για ΣΥΒΟΤΑ που αποτελούν ένα από τα
κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου, απλωμένα σε μια μαγευτική περιοχή με ειδυλλιακές ακρογιαλιές,

ορμίσκους και παραλίες, παραμονή, μπάνιο. Συνεχίζουμε για ΠΑΡΓΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΑΡΤΑ –
ΑΝΤΙΡΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες
στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 165 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ GRAND SERAI CONGRESS & SPA ‘’
5***** στο κέντρο της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά, 4) Τα 2 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

20-22/8/2021 3ήμερη

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ
ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021
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.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021
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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/8/2021
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 : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο « MANIATIS » 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΣΠΑΡΤΗ , 3) τα 2 πρωινά, 4) τα 2 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.

27-29/8/2021 3ήμερη

Το Ταξίδι στα

ΚΥΘΗΡΑ
Στο Hotel «ΚΥΤΗΕΑ RESORT» 4****
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8/2021
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. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021
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, 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8/2021
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 : 175 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ KYTHEA RESORT ‘’ 4**** & ‘’ IRIDA ‘’
3***plus σε δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 3 πρωινά, 4) τα 3 Δείπνα, 5) τα
εισιτήρια του πλοίου A/R (ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ) , 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.

3-5/9/2021 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
(Με διαμονή στο « SKYROS PALACE » 4****)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9/2021
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ στάση καθ’ οδόν. Εν
συνεχεία για ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ, άφιξη και
συνεχίζουμε για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο ‘’ SKYROS
PALACE ‘’ 4**** τακτοποίηση δωματίων. 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 4/9/2021
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 τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω
από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.(Προαιρετική βόλτα στην Χώρα). Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2021
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος για βόλτα στους κήπους του ξενοδοχείου, μπάνιο στην πισίνα ή στην παραλία
του. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα
αναμνηστικά του νησιού. Κατόπιν για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και
αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 165 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τo ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ’’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα 2 Δείπνα (περιλαμβάνει κρασί,
μπύρα και αναψυκτικά), 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 7) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

3-5/9/2021 3ήμερη

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ

ΣΥΡΟ
Η πρωτεύουσα των ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(Mε διαμονή στο Hotel ‘’ DIOGENIS ‘’ 4****)
( Ένα νεοκλασικό κτίσμα του 19ο αιώνα με ενετικές επιρροές στο λιμάνι της ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9/2021
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΟΜΟΝΟΙΑ και 6:30π.μ. από ΠΕΙΡΑΙΑ για το λιμάνι. Μετά από ταξίδι τεσσάρων
ωρών περίπου φτάνουμε στη Σύρο και αρχίζουν οι εκπλήξεις. Η Απάνω Σύρος ή Απάνω Χώρα μας περιμένει.
Είναι ο λόφος των Καθολικών, είναι η Βυζαντινή συνοικία που κρατά όλα τα χαρακτηριστικά μιας άλλης εποχής.
Δεν θα ανεβούμε τα εννιακόσια βοτσαλωτά σκαλοπάτια αλλά με το πούλμαν θα πάμε ως το Κάτω Τέρμα, τη
Μεγάλη Καμάρα. Ύστερα θα περάσουμε

στεγάδια και θα περπατήσουμε πλακόστρωτα δρομάκια για να

βρεθούμε στη Μεγάλη Στράτα και τη Ρούγα. Εδώ μπορούμε να επισκεφτούμε την Καθολική Μονή του «Σαν
Τζώρτζη» (καθολική Επισκοπή), τη Μονή των Καπουτσίνων και τη Μονή των Ιησουϊτών με την «Παναγία της
Καρμήλου». Ακόμη μπορούμε να επισκεφτούμε τους Ορθόδοξους Ναούς της Αγίας Τριάδας και του Αγίου
Νικολάου. Το Μουσείο «των Παραδοσιακών επαγγελμάτων» είναι στο δρόμο μας αλλά και το μουσείο του
Μεγάλου Ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη. Μεσημεριανό φαγητό στην Απάνω Σύρο με θέα το καταγάλανο Αιγαίο.
Επιστροφή στην Ερμούπολη και στο ξενοδοχείο μας ‘’ DIOGENIS ‘’ 4**** ( Ένα νεοκλασικό κτίσμα του 19ο
αιώνα με ενετικές επιρροές διαμορφωμένο σ’ ένα υπέροχο τόπο διαμονής), τακτοποίηση δωματίων.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/6/2021
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε ορισμένα από τα πιο γνωστά χωριά της Σύρου. Πριν όμως φύγουμε από την
πόλη προτείνουμε επίσκεψη στο «Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου» (κόστος εισόδου 1,5 ευρώ). Βάρη και Μέγας
Γιαλός είναι τα πρώτα χωριά που συναντάμε για να φτάσουμε στην Ποσειδωνία-Dellagratsia (την Κηφισιά της
Σύρου ) και τον χιλιοτραγουδισμένο Φοίνικα. (Σε μικρή απόσταση από το Φοίνικα βρίσκεται και η Παρακοπή).
Μπάνιο και φαγητό στην περιοχή. Τον απογευματινό μας καφέ θα τον απολαύσουμε στο γνωστό τουριστικό
θέρετρο του Γαλισσά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/6/2021
Μετά το πρωινό ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε την πρωτεύουσα της Σύρου, αλλά και των Κυκλάδων, την
Ερμούπολη. Έτσι λοιπόν περπατάμε ως το Ναό της Παναγίας όπου ευλαβικά φυλάσσεται η εικόνα της
«Κοιμήσεως της Θεοτόκου» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, την μοναδική πλατεία Μιαούλη με την περίτεχνη
εξέδρα μουσικής και το επιβλητικό Δημαρχείο, τη Μητρόπολη της Σύρου, τη Μεταμόρφωση, με τα θαυμάσια

βοτσαλωτά, το Θέατρο «Απόλλων», αντίγραφο της Σκάλας του Μιλάνου, το Μέγαρο Βελισσαρόπουλου με την
εντυπωσιακή πρόσοψη, τον Άγιο Νικόλαο των εφοπλιστών με το γαλάζιο τρούλο και το μνημείο του «άταφου
πολεμιστή». Διαλέξτε κάποιο από τα ταβερνάκια της πόλης που θα βρείτε κρυμμένο κάτω από τις μποκαμβίλιες
για το μεσημεριανό σας φαγητό. Νωρίς το απόγευμα παίρνουμε το πλοίο της επιστροφής για τον Πειραιά.
Φτάνοντας θα αφήσουμε πρώτα τους Πειραιώτες στο Δημοτικό Θέατρο και ύστερα τους Αθηναίους στην
Ομόνοια.
*Μην παραλείψετε να αγοράσετε συριανά λουκούμια, χαλβαδόπιτες, αμυγδαλωτά και τοπικά προϊόντα.
**Με λίγη καλή τύχη μπορείτε να παρακολουθήσετε κάποια παράσταση στο θέατρο «Απόλλων», αν φυσικά το
θέλετε.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 170 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) τα 2 πρωινά, 4) Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια οικονομικής θέσης ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΥΡΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ
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.

10-12/9/2021 3ήμερη

ΚΥΘΝΟΣ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ
(Με διαμονή στο «ΚΥΤΗNOS BAY» 3***plus)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9/2021
Αναχώρηση 6.00 π.μ από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6.15 π.μ από ΟΜΟΝΟΙΑ για το λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και επιβίβαση
στο πλοίο με προορισμό τον παράδεισο των Δυτικών Κυκλάδων την πανέμορφη ΚΥΘΝΟ. Άφιξη στο λιμάνι του
νησιού το ΜΕΡΙΧΑ. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τον παραθαλάσσιο οικισμό ΚΑΝΑΛΑ. Επίσκεψη
στην εκκλησία της Παναγίας Κανάλας που βρίσκεται χτισμένη σε μια από τις ωραιότερες πευκόφυτες ακρογιαλιές
του νησιού. Εδώ φυλάσσεται η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Κανάλας, προστάτιδας της Κύθνου.
Συνεχίζουμε για το νοτιότερο άκρο της Κύθνου όπου βρίσκεται ο οικισμός του Αγίου Δημητρίου με την ομώνυμη
παραλία με τα μεγάλα αλμυρίκια και τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για τα ΛΟΥΤΡΑ που βρίσκονται χτισμένα βοριοανατολικά του νησιού. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση...
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021
Πρωινό και κατόπιν αναχωρούμε για το λιμάνι του ΜΕΡΙΧΑ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία (έξοδα ατομικά) να
επισκεφθούμε με καραβάκι την ξεχωριστή παραλία της ΚΟΛΩΝΑΣ. Πρόκειται για μια αμμουδιά 240 μέτρων
περίπου που ενώνει το νησί της ΚΥΘΝΟΥ με μια μικρή βραχονησίδα. Η θάλασσα βρέχει και τις δύο πλευρές της
λωρίδας άμμου με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο παραλίες με κοινή αμμουδιά, δημιουργώντας μια ξεχωριστή
εικόνα. Χρόνος για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ΜΕΡΙΧΑ και κατόπιν στο ξενοδοχείο μας στα ΛΟΥΤΡΑ για
ξεκούραση. Το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νησιού τη ΜΕΣΣΑΡΙΑ ή αλλιώς ΧΩΡΑ. Αυτός ο
όμορφος και γραφικός τόπος με τα κατάλευκα σπιτάκια, τα φρεσκοβαμμένα δρομάκια τις όμορφες εκκλησίες,
καταστήματα εστιατόρια και μπαρ θα σας καταπλήξει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση...
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9/2021
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την ΔΡΥΟΠΙΔΑ (ΧΩΡΙΟ), ένα όμορφο χωριό χτισμένο σε κοιλάδα, αθέατο
από τη θάλασσα. Εκεί ζούσαν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού οι ΔΡΥΟΠΕΣ. Επίσκεψη στο σπήλαιο ΚΑΤΑΦΥΚΙ
χρόνος για καφέ και βόλτα... Το μεσημέρι θα μας βρει στο ΜΕΡΙΧΑ. Χρόνος για γεύμα και το απόγευμα
επιβίβαση στο καράβι για ΛΑΥΡΙΟ και από εκεί για ΑΘΗΝΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ KYTHNOS BAY ‘’ 3***plus σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία των ΛΟΥΤΡΩΝ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΝΘΟΛΑΥΡΙΟ 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

17-19/9/2021 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
(Με διαμονή στο « SKYROS PALACE » 4****)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9/2021
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΕΡΕΤΡΙΑ - ΑΛΙΒΕΡΙ στάση καθ’ οδόν. Εν
συνεχεία για ΚΥΜΗ επιβίβαση στο καράβι και μετάβαση στα ΛΙΝΑΡΙΑ το γραφικό λιμάνι της ΣΚΥΡΟΥ, άφιξη και
συνεχίζουμε για την παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το ξενοδοχείο ‘’ SKYROS
PALACE ‘’ 4**** τακτοποίηση δωματίων. 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 18/9/2021
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 τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω
από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
ξεκούραση. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.(Προαιρετική βόλτα στην Χώρα). Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9/2021
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος για βόλτα στους κήπους του ξενοδοχείου, μπάνιο στην πισίνα ή στην παραλία
του. Στην συνέχεια θα μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα
αναμνηστικά του νησιού. Κατόπιν για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και
αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 155 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τo ξενοδοχείο ‘’ SKYROS PALACE ’’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα 2 Δείπνα (περιλαμβάνει κρασί,
μπύρα και αναψυκτικά), 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 7) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

24-26/9/2021 3ήμερη

Το Ταξίδι στα

ΚΥΘΗΡΑ
Στο Hotel «ΚΥΤΗΕΑ RESORT» 4****

(ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/9/2021
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 να επισκεφτούμε την Παναγία ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ που γιορτάζει σήμερα.
Κατόπιν για την ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/9/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε 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, 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. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/9/2021
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 : 175 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ KYTHEA RESORT ‘’ 4**** & ‘’ IRIDA ‘’
3***plus σε δίκλινα δωμάτια στην ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ - ΚΥΘΗΡΑ, 3) τα 3 πρωινά, 4) τα 3 Δείπνα, 5) τα
εισιτήρια του πλοίου A/R (ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ) , 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.

1-3/10/2021 3ήμερη

ΚΥΘΝΟΣ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ
(Με διαμονή στο «ΚΥΤΗNOS BAY» 3***plus)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/10/2021
Αναχώρηση 6.00 π.μ από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6.15 π.μ από ΟΜΟΝΟΙΑ για το λιμάνι του ΛΑΥΡΙΟΥ και επιβίβαση
στο πλοίο με προορισμό τον παράδεισο των Δυτικών Κυκλάδων την πανέμορφη ΚΥΘΝΟ. Άφιξη στο λιμάνι του
νησιού το ΜΕΡΙΧΑ. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τον παραθαλάσσιο οικισμό ΚΑΝΑΛΑ. Επίσκεψη
στην εκκλησία της Παναγίας Κανάλας που βρίσκεται χτισμένη σε μια από τις ωραιότερες πευκόφυτες ακρογιαλιές
του νησιού. Εδώ φυλάσσεται η Θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας Κανάλας, προστάτιδας της Κύθνου.
Συνεχίζουμε για το νοτιότερο άκρο της Κύθνου όπου βρίσκεται ο οικισμός του Αγίου Δημητρίου με την ομώνυμη
παραλία με τα μεγάλα αλμυρίκια και τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου. Παραμονή για μπάνιο και γεύμα. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για τα ΛΟΥΤΡΑ που βρίσκονται χτισμένα βοριοανατολικά του νησιού. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση...
ΣΑΒΒΑΤΟ 2/10/2021
Πρωινό και κατόπιν αναχωρούμε για το λιμάνι του ΜΕΡΙΧΑ. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία (έξοδα ατομικά) να
επισκεφθούμε με καραβάκι την ξεχωριστή παραλία της ΚΟΛΩΝΑΣ. Πρόκειται για μια αμμουδιά 240 μέτρων
περίπου που ενώνει το νησί της ΚΥΘΝΟΥ με μια μικρή βραχονησίδα. Η θάλασσα βρέχει και τις δύο πλευρές της
λωρίδας άμμου με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο παραλίες με κοινή αμμουδιά, δημιουργώντας μια ξεχωριστή
εικόνα. Χρόνος για μπάνιο και γεύμα. Επιστροφή στο ΜΕΡΙΧΑ και κατόπιν στο ξενοδοχείο μας στα ΛΟΥΤΡΑ για
ξεκούραση. Το απόγευμα αναχώρηση για την πρωτεύουσα του νησιού τη ΜΕΣΣΑΡΙΑ ή αλλιώς ΧΩΡΑ. Αυτός ο
όμορφος και γραφικός τόπος με τα κατάλευκα σπιτάκια, τα φρεσκοβαμμένα δρομάκια τις όμορφες εκκλησίες,
καταστήματα εστιατόρια και μπαρ θα σας καταπλήξει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση...
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10/2021
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για την ΔΡΥΟΠΙΔΑ (ΧΩΡΙΟ), ένα όμορφο χωριό χτισμένο σε κοιλάδα, αθέατο
από τη θάλασσα. Εκεί ζούσαν οι πρώτοι κάτοικοι του νησιού οι ΔΡΥΟΠΕΣ. Επίσκεψη στο σπήλαιο ΚΑΤΑΦΥΚΙ
χρόνος για καφέ και βόλτα... Το μεσημέρι θα μας βρει στο ΜΕΡΙΧΑ. Χρόνος για γεύμα και το απόγευμα
επιβίβαση στο καράβι για ΛΑΥΡΙΟ και από εκεί για ΑΘΗΝΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ KYTHNOS BAY ‘’ 3***plus σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία των ΛΟΥΤΡΩΝ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα εισιτήρια του πλοίου ΛΑΥΡΙΟ-ΚΥΝΘΟΛΑΥΡΙΟ 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

