ΕΚΔΡΟΜΕΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
13-19/8/2021 7ήμερη

Ο ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(Η επιτυχία επαναλαμβάνεται)
1η ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8/21
Στις 19.00μ.μ. το απόγευμα ξεκινάμε από την Ομόνοια και στις 19.30μ.μ. από το Δημοτικό Θέατρο του
Πειραιά για το λιμάνι. Τακτοποίηση στις καμπίνες μας και καλό μας ταξίδι.
2η HMΕΡΑ : ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/21
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου και ξεκινάμε το οδικό μας ταξίδι για το Νομό Ρεθύμνης. Πρώτος μας
σταθμός η αρχαία Ελεύθερνα. Μια πόλη δωρική (9ου-8ου αι. π.Χ,) που ήρθε σχετικά πρόσφατα στο φως και τα
ευρήματα των ανασκαφών εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη.(Κόστος εισόδου στο αρχ. Μουσείο 3 ευρώ?). Η
ιστορική μονή Αρκαδίου βρίσκεται πολύ κοντά. Η πολιορκία και η ανατίναξη του Μοναστηριού σήμανε την αρχή
του τέλους της τουρκοκρατίας στο νησί. Οι χώροι του Μοναστηριού παραμένουν αναλλοίωτοι, γεγονός που
συγκλονίζει. Στην απέραντη και ολοκάθαρη παραλία του Ρεθύμνου θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα φάμε
μεσημεριανό φαγητό. Στην παλιά πόλη, την πόλη μιας άλλης εποχής, θα πιούμε τον καφέ μας και θα κάνουμε
τη βόλτα μας. Επιστροφή στο Ηράκλειο, δείπνο και βόλτα.
3η ΗΜΕΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/21
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τον ανατολικότερο Νομό της Κρήτης, το Λασήθι. Το έθιμο απαιτεί ένα σταθμό
στον Άγιο Γεώργιο το Σεληνάρη για ένα κεράκι. Ο Άγιος Νικόλαος, η πρωτεύουσα του νομού, μας περιμένει. Θα
πιούμε το καφεδάκι μας στις όχθες της «Βουλισμένης» λίμνης και θα θυμηθούμε ιστορίες για «νεράιδες και
παλληκάρια» για «Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες». Η τουριστική Ελούντα μας περιμένει για μπάνιο και
φαγητό. Όσοι από τους εκδρομείς επιθυμούν μπορούν να κάνουν μια μικρή κρουαζιέρα στο νησάκι Σπιναλόγκα.
Το κάστρο του μικρού νησιού πέρα από τη στρατιωτική του σπουδαιότητα σε άλλες εποχές, ήταν για μισό αιώνα
περίπου και ο τόπος «εξορίας» των Χανσενικών όλης της Ελλάδας. (Κόστος μεταφοράς 10 ευρώ και κόστος
εισόδου στο κάστρο 8 ευρώ?). Επιστροφή στο Ηράκλειο, δείπνο και βόλτα.
4η ΗΜΕΡΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/21
Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε, όσο γίνεται, το μεγαλύτερο σε έκταση νομό της Κρήτης, το Νομό
Ηρακλείου. Πρώτος μας σταθμός η κωμόπολη των Αρχανών, ένας όμορφος παραδοσιακός οικισμός. Όσοι
επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν το μικρό Αρχ. Μουσείο με τα πολύ σπουδαία ευρήματα από τα ιερά του
Γιούχτα.(Είσοδος δωρεάν?).Θα πιούμε το καφεδάκι μας στην πλατεία της κωμόπολης και ύστερα θα
κατευθυνθούμε προς τα νότια του νομού. Θα περάσουμε την πεδιάδα της Μεσαράς με τους απέραντους
ελαιώνες, τους Αγίους Δέκα, την Αρχαία Γόρτυνα και τον Άγιο Τίτο για να βρεθούμε στο Λυβικό πέλαγος και στα
Μάταλα. Εδώ σπάνε τα όρια του χρόνου και γινόμαστε όλοι νέοι αφού θα κάνουμε μπάνιο και θα φάμε κάτω
από τις σπηλιές των χίπις της δεκαετίας του -60 και του-70. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και βόλτα.

5η HMEΡΑ : ΤΡΙΤΗ 17/8/21
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το δυτικότερο νομό της Κρήτης, τα Χανιά. Η άπατη λίμνη του Κουρνά είναι ο
πρώτος μας σταθμός. Είναι η μοναδική φυσική λίμνη της Κρήτης. Αυτή η μοναδικότητά της δημιούργησε
θρύλους για βασιλοπούλες και καλοκυράδες, νεράιδες και πρίγκιπες. Όμως μετά τα παραμύθια η ιστορία. Οι
τάφοι των Βενιζέλων στο Ακρωτήρι και παραδίπλα του Καγιαλέ μας εισάγουν στην ιστορία του τόπου και της
πόλης που βρίσκεται μπροστά μας και χρειάζεται ελάχιστος χρόνος για να βρεθούμε κοντά της. Η γνωριμία μας
με την πόλη αρχίζει από την Αγορά, τα Στιβανάδικα,την Τριμάρτηρη, την οδό Χάληδων και το «Σαντριβάνι» για
να καταλήξουμε στο Ενετικό Λιμάνι, το Φάρο, το Μεγάλο Αρσενάλι και το Γενί Τζαμί. Μπορούμε να πιούμε την
τσικουδιά μας (ρακή) ή να φάμε στα γραφικά ταβερνάκια της Παλιάς Πόλης και να κάνουμε το μπάνιο μας στις
ολοκάθαρες παραλίες του Κουμ-Καπί και της Νέας Χώρας. Επιστροφή το βράδυ στο Ηράκλειο, δείπνο.
6η HMEΡΑ : ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/21
Η τελευταία μας ημέρα στο νησί. Μετά το πρωινό μένουμε στην πόλη για να δούμε ό,τι δεν είδαμε. Νωρίς το
μεσημέρι αναχωρούμε από το ξενοδοχείο με τις βαλίτσες μας. Θα επισκεφτούμε τον αρχ. χώρο της Κνωσού και
το Αρχ. Μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα σπουδαιότερα του κόσμου.(Κόστος εισόδου και για τους δύο χώρουςενιαίο εισιτήριο-16 ευρώ για τους κάτω των 65 ετών. Όσοι δικαιούνται για τον όποιο λόγο έκπτωση πρέπει να
έχουν και το έγγραφο που το αποδεικνύει. Για τους ανωτέρω χώρους προτείνεται ειδικός ξεναγός με 4 ευρώ το
άτομο ?)Μπάνιο και φαγητό στο παραθαλάσσιο χωριό Αμμουδάρα. Εδώ μπορούμε να φάμε και «γαμοπίλαφο»
αλλά και «αντικρυστό». Και δε θα φύγουμε από το Ηράκλειο αν δεν επισκεφτούμε το ενυδρείο της
Κρήτης.(Κόστος εισόδου 6 ευρώ ?) Λένε πως είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Θα το διαπιστώσουμε. Μετά
το ενυδρείο μας περιμένει το καράβι…και το ταξίδι της επιστροφής αρχίζει.
7η HMEΡΑ : ΠΕΜΠΤΗ 19/8/21
Νωρίς το πρωί φτάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Από εκεί θα αφήσουμε πρώτα τους Πειραιώτες στο Δημοτικό
Θέατρο και μετά τους Αθηναίους στην Ομόνοια.
*Οι βραδινές μας βόλτες στην πόλη του Ηρακλείου είναι προαιρετικές και περιλαμβάνουν: Τη οδό 25ης
Αυγούστου, το Μεγάλο Μπεντένι και το Μεγάλο Κουλέ, την Πλατεία με τα Λιοντάρια, τη Βασιλική του
Αγίου Μάρκου, την ενετική Λότζια, τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη στον Προμαχώνα Μαρτινέγκο, τον
Άγιο Μηνά και τον Άγιο Τίτο αλλά και μπουγάτσα στον Κιρκόρ.
*Το ? αναφέρεται σε περσινές τιμές που μπορεί να αλλάξουν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

350

Η/B.

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

14-18/8/2021 5ήμερη

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ
(ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ)

ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΘΡΑΚΗ
ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ
ΣΟΥΦΛΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και εφόσον κάνουμε μια
στάση καθ’ οδόν θα φτάσουμε στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον ΝΟΜΟ του ΕΒΡΟΥ. Πρώτη μας γνωριμία η πόλη του μεταξιού το ΣΟΥΦΛΙ
με την πλούσια παραδοσιακή παράδοση, στάση. Στην συνέχεια θα επισκεφτούμε τον ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ που κατέχει ξεχωριστή γεωγραφική θέση σε διεθνές επίπεδο , καθώς βρίσκεται στο
σταυροδρόμι μεταξύ ΑΣΙΑΣ, ΕΥΡΩΠΗΣ και ΑΦΡΙΚΉΣ και κοντά στο ανατολικότερο μεταναστευτικό διάδρομο
πολλών ειδών πουλιών και καταφύγιό τους. Εδώ συναντάται ο μοναδικός αναπαραγόμενος πληθυσμός
Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια. Θα υπάρχει πληροφόρηση στο Κέντρο Ενημέρωση για το υπέροχο οικοσύστημα
του Εθνικού Πάρκου και ενημέρωση για τα σπάνια αρπακτικά πουλιά που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή
.Εντός του χώρου θα δούμε και φωτογραφικό υλικό για την προστατευόμενη περιοχή του Δάσους Δαδιάς.
Κατόπιν θα επιβιβαστούμε ανά τμήματα στο mini bus του Φορέα Διαχείρισης για να μας μεταφέρει στο
παρατηρητήριο των αρπακτικών πουλιών όπου και θα μας γίνει η ξενάγηση του χώρου και θα απολαύσουμε το
μοναδικό θέαμα ελεύθερης τροφής τους. Συνεχίζουμε για την ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, παραμονή, γεύμα.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΚΕΡΑΜΩΤΗ επιβίβαση στο φέριμποτ και άφιξη στη ΘΑΣΟ, επίσκεψη στον
ΛΙΜΕΝΑ του νησιού. Εν συνεχεία θα κάνουμε τον γύρο, θα περάσουμε από ΣΚΑΛΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ και θα
φτάσουμε στην ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ και θα φτάσουμε στην

παραλία της ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για το λιμάνι, επιβίβαση στο φέριμποτ
για ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη, επιβίβαση στο καράβι για να μας μεταφέρει στο πανέμορφο
νησί της ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ. Μετά από (2ώρες) περίπου ταξιδιού στο Θρακικό Πέλαγος θα φτάσουμε στο λιμάνι
της Καμαριώτισσας , το μοναδικό λιμάνι στην βόρεια πλευρά του νησιού. Το εκπληκτικό πράσινο, τα
παραδεισένια τοπία, τα μαγευτικά δάση, τα ρυάκια, τα ποτάμια και οι καταρράκτες της μας περιμένουν να μας
αγκαλιάσουν και ν’ αφεθούμε σ’ αυτά. Ξεκινώντας την περιήγηση του νησιού με πρώτο μας σταθμό το
μυστηριώδεις περιβάλλον του Αρχαιολογικού Χώρου της Παλαιόπολης και από εκεί στα ΘΕΡΜΑ για μπάνιο σ’
ένα από τα οργανωμένα beach bar και φαγητό στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Ο επόμενος σταθμός μας ο
Παραδοσιακός Οικισμός της Χώρας, με τα πετρόχτιστα σπίτια και καλντερίμια του, κριμένος μέσα στο βουνό,
βλέπει και παρατηρεί τα πάντα. Το απόγευμα θα καταλήξουμε και πάλι στο λιμάνι της Καμαριώτισσας,
επιβίβαση στο καράβι για το ταξίδι της επιστροφής στην Αλεξανδρούπολη και από εκεί στο ξενοδοχείο μας στην
ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ, στάση. Συνεχίζουμε τον δρόμο της επιστροφής με τις ανάλογες
στάσεις καθ’ οδόν με φαγητό και καφέ για ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :

260 Η/Β

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ANATOLIA BOUTIQKE ‘’ 3*** στην
πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 4 πρωινά , 4) Τα 4 Δείπνα, 5) Τα εισιτήρια των
καραβιών για ΘΑΣΟ και ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Α/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 9) Φ.Π.Α.

14-18/8/2021 5ήμερη

ΑΚΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ - ΛΕΥΚΑΔΑ
ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ - ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ - ΠΑΡΓΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΝΥΔΡΙ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ – ΜΑΔΟΥΡΙ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ - ΑΡΤΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. Εν
συνεχεία για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν.
Κατόπιν μέσω ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ και διασχίζοντας την ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ θα φτάσουμε στο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ
ΘΕΡΜΟΥ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης και εφόσον περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ θα
καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ‘’ 4**** (5km από την πόλη). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό θα αρχίσουμε ν’ ανεβαίνουμε για τα ωραιότερα χωριά των ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ, γεμάτα από έλατα.
Μετά από μια διαδρομή που θα μας μαγέψει πραγματικά βλέποντας πετρόχτιστα χωριά, καταρράκτες, παλιά
γεφύρια και διασχίζοντας τα ΑΓΝΑΝΤΑ θα φτάσουμε στο καταπληκτικό Σπήλαιο της ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ με
εντυπωσιακούς χρωματισμένους σταλαγμίτες κάτω από τους οποίους έχουν σχηματιστεί 3 λίμνες,
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία θα φτάσουμε στο χαρακτηριστικότερο Τζουμερκιώτικο χωριό τα
ΠΡΑΜΑΝΤΑ που είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογκούλας, από τις ποίο επιβλητικές
κορυφές των Τζουμέρκων, παραμονή, γεύμα στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
με μία ενδιάμεση στάση στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΡΓΑ, επιβίβαση στο καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα μας στο όμορφα
νησάκια του Ιονίου τους ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ. Εμείς θα καταλήξουμε στο μεγαλύτερο απ’ αυτά του
ΠΑΞΟΥΣ, το οποίο περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση με δαντελωτές ακρογιαλιές, παραμονή, μπάνιο,
γεύμα.

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

Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην τουριστική πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της.
Εν συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Όσοι επιθυμούν θα μπορέσουν να κάνουν μια
μικρή προαιρετική κρουαζιέρα στο νησάκι ΜΑΔΟΥΡΙ όπου βρίσκεται το αρχοντικό του ποιητή Βαλαωρίτη και
στο νησάκι ΣΚΟΡΠΙΟ του Ωνάση, έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΠΡΕΒΕΖΑ, στάση στην γραφική μαρίνα της.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο .Διανυκτέρευση
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αμβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στο χώρο
της Μεσογείου. Διασχίζοντας απάνεμους κολπίσκους, ατελείωτους καλαμιώνες, βάλτους, έλη, κατάφυτα τοπία,
αλλά και γραφικά ψαροχώρια θα φτάσουμε στην ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, παραθαλάσσιο χωριό χτισμένο πάνω σε νησίδα,
ένας γαλήνιος παράδεισος, στάση. Συνεχίζουμε για ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 285 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTINO ‘’ 4**** (5km από την
πόλη της ΑΡΤΑΣ) σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 4 πρωινά , 4) τα 4 Δείπνα, 5) το εισιτήριο του καραβιού για
την ημερήσια κρουαζιέρα ΠΑΞΟΙ-ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ, 6) Αρχηγό – Συνοδός, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 9) Φ.Π.Α.

14-18/8/2021 5ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ στάση καθ’ οδόν για να φτάσουμε στο ΜΕΝΙΔΙ
παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ επιβίβαση στο καράβι όπου θα μας μεταφέρει στο “Νησί
των Φαιάκων” την ΚΕΡΚΥΡΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ το ( ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’
3***). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ “το καταφύγιο της ψυχής” της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ,
χτισμένο από την ίδια. Κατόπιν για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και
το ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Επιστροφή στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε
την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το βόρειο τμήμα της ΚΕΡΚΥΡΑΣ , θα περάσουμε από ΓΟΥΒΙΑ – ΔΑΣΙΑ –
ΥΨΟΣ – ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ και θα φτάσουμε στην ΚΑΣΣΙΟΠΗ στάση. Συνεχίζουμε για ΡΟΔΑ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ, θα δούμε τον πολιούχος της ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και
το Ανάκτορο των Αγ. Μιχαήλ & Γεωργίου στην κεντρική πλατεία. Συνεχίζουμε για την ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
παραμονή, μπάνιο, γεύμα στο κοσμοπολίτικο θέρετρο με τις δαντελωτές ακτές και τα γαλαζοπράσινα νερά.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΑΡΓΑ στάση(προαιρετικό γεύμα). Επιστροφή για
ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες ενδιάμεσες στάσεις καθ’ οδόν.

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

14-18/8/2021 5ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(ΙΘΑΚΗ) - ΦΙΣΚΑΡΔΟ
Στο « IONIAN SEA HOTEL VILLAS » 4****
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΚΥΛΛΗΝΗ
επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ, άφιξη παραμονή, γεύμα και συνεχίζουμε για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ επίσκεψη στην
Εκκλησία της Παναγίας με τα φιδάκια. Εν συνεχεία για ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ επιβίβαση στο φεριμπότ για ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο « IONIAN SEA HOTEL VILLAS » 4**** . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Μοναστήρι του ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του νησιού και
φυλάσσεται το σκήνωμά του, επίσκεψη. Κατόπιν για το Σπήλαιο της ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ στάση. Στην συνέχεια θα
επισκεφτούμε το Λιμνοσπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ. Συνεχίζουμε για την παραλία της ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
παραμονή για μπάνιο και φτάνουμε στο παραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ για το φαγητό μας. Συνεχίζοντας την
διαδρομή μας και εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν για φωτογραφίες με φόντο την γνωστή παραλία του
ΜΥΡΤΟΥ θα καταλήξουμε στο ΛΗΞΟΥΡΙ για περίπατο και καφέ. Επιβίβαση στο Φ/Μ για να περάσουμε
απέναντι στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ και από εκεί στις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ, το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο του νησιού.
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετικά) όσοι θέλουν
μπορούν να κάνουν μια ημερήσια κρουαζιέρα στην γειτονική ΙΘΑΚΗ, την πατρίδα του Οδυσσέα(Με
αναχώρηση στις 9.30π.μ. και επιστροφή στις 17.30μ.μ. ΤΙΜΗ : 30 euro).Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την πόλη του ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ , εκεί θα δούμε και τις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ, το
μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο του νησιού. Εν συνεχεία για το κοσμοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ένα πανέμορφο
παραδοσιακό χωριό με το γραφικό λιμανάκι, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας. (Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας θα περάσουμε πάνω από την γραφική ΑΣΣΟ και την γνωστή
παραλία του ΜΥΡΤΟΥ θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Μονή του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ που φυλάσσεται το πόδι του Αγίου. Συνεχίζουμε
για την όμορφη παραλία της ΣΚΑΛΑΣ παραμονή, μπάνιο. Κατόπιν για ΠΟΡΟ γεύμα και επιβίβαση το μεσημέρι
στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 280 H/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «IONIAN SEA HOTEL VILLAS» 4**** σε
δίκλινα δωμάτια στην παραλία της ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑΣ (7km από το ΛΗΞΟΥΡΙ, 3) Τα 4 πρωινά, 4) Τα 4
Δείπνα, 5) Τα εισιτήρια των καραβιών ΚΥΛΛΗΝΗ-ΠΟΡΟ-ΚΥΛΛΗΝΗ A/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος
διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

14-18/8/2021 5ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για
ΛΑΡΙΣΑ, παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Εν συνεχεία για την ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθεροι για μπάνιο στην παραλία του. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου ΣΙΘΩΝΙΑΣ. Θα περάσουμε από ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ –
ΨΑΚΟΥΔΙΑ - ΟΡΜΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ και θα φτάσουμε στην τουριστική ΣΑΡΤΗ στάση. Εν συνεχεία
για Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ (ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑ) παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο με μια
ενδιάμεση στάση στα ΨΑΚΟΥΔΙΑ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΝΑΙΑ - ΙΕΡΙΣΣΟ για να καταλήξουμε στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ παραμονή,
μπάνιο, γεύμα.(Όσοι θέλουν μπορούν να πραγματοποιήσουν έναν προαιρετικό περίπατο με το καραβάκι
παραθαλάσσια για το ΑΓ. ΟΡΟΣ). Επιστροφή για ΑΡΝΑΙΑ στάση. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Στην
Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ.( Ο
Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ κοιμήθηκε εν Κύριο στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από τον Ναό του Αγίου
Αρσενίου). Εν συνεχεία για το γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΣΑΝΑΔΡΑΣ. Πρώτος μας σταθμός η ΣΚΑΛΑ
ΦΟΥΡΚΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρος θα φτάσουμε στο ΧΑΝΙΩΤΗ στάση και
καταλήγουμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ και τον ΛΕΥΚΟ
ΠΥΡΓΟ. Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ στάσεις
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 250 Η/B.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ SUN BEACH ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3) Τα 4 πρωινά, 4) Τα 4 Δείπνα, 5) Αρχηγό Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής
Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-18/8/2021 5ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Στο « ΜΑΤΙLDA HOTEL » 4****
(Στην ομορφότερη περιοχή της Ζακύνθου, στο Βασιλικό, τον βιότοπο της χελώνας Caretta-Caretta
και υψώνεται πάνω από την γραφική παραλία του Πόρτο Ζόρο)

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Εν συνεχεία για ΠΑΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για ΖΑΚΥΝΘΟ άφιξη στην πόλη παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για
την περιοχή του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το πανέμορφο προάστιο ΜΠΟΧΑΛΗ με την πανοραμική θέα ολόκληρης της
πόλεως της ΖΑΚΥΝΘΟΥ, όπου και θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο
Βενετσιάνικο κάστρο. Επίσκεψη στο λόφο του ΣΤΡΑΝΗ εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Ύμνο
της Ελευθερίας. Εν συνεχεία για την αμμουδερή παραλία ΛΑΓΑΝΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΜΑΧΑΙΡΑΔΟ (επίσκεψη στην εκκλησία της ΑΓ. ΜΑΥΡΑΣ).
Αναχώρηση για τα χωριά ΑΓ. ΛΕΩΝ - ΕΞΩ ΧΩΡΑ - ΜΑΡΙΕΣ - ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ (στάση για να επισκεφτούμε τη
Μονή, εκεί όπου είχε μονάσει ο Αγ. Διονύσιος). Εν συνέχεια για ΒΟΛΙΜΕΣ για να καταλήξουμε στην παραλία
του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετική επίσκεψη με τις βάρκες στις ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Όσοι θέλουν μπορούν
προαιρετικά να κάνουν βόλτα με τα καραβάκια στις Σπηλιές Κεριού και στο Μαραθωνήσι για να δούνε την
CARETTA - CARETTA). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021
Μετά το πρωινό θα έχουμε μια τελευταία γνωριμία με την πόλη της Ζακύνθου όπου θα επισκεφτούμε την
εκκλησία του ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ της πόλης, το ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΛΒΟΥ το γραφικό

λιθόστρωτο, τα εμπορικά καταστήματα. Παραμονή, γεύμα. Το μεσημέρι αποχαιρετώντας την όμορφη
ΖΑΚΥΝΘΟ θα φτάσουμε ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 275 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ MATILDA ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια
στην ομορφότερη περιοχή της Ζακύνθου, στο Βασιλικό, τον βιότοπο της χελώνας Caretta-Caretta, και
απέχει μόλις 7 χιλιόμετρα από την πόλη της και υψώνεται πάνω από την γραφική παραλία του Πόρτο
Ζόρο, 3) Τα 4 πρωινά, 4) Τα 4 Δείπνα, 5) Τα εισιτήρια των καραβιών ΚΥΛΛΗΝΗ-ΖΑΚΥΝΘΟ-ΚΥΛΛΗΝΗ
A/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

14-17/8/2021 4ήμερη

ΣΚΙΑΘΟ – ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΖΑΓΟΡΑ – ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΚΙΣΣΟΣ – ΧΑΝΙΑ - ΜΗΛΙΝΑ - ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
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. Εν συνεχεία για ΒΟΛΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑ όπου θα θαυμάσουμε τα περίφημα αρχοντικά της και θα φτάσουμε στη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ το μπαλκόνι
του Πηλίου όπως αποκαλείται από πολλούς με την εκπληκτική θέα στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, στάση. Επιστροφή
στον ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ανατολική πλευρά του ΠΗΛΙΟΥ, με την πρώτη μας στάση την γοητευτική
ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα αρχοντικά της, τις βρύσες με τα κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα
πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο. Εν συνεχεία για τον ΚΙΣΣΟ
παραμονή, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο με μία ενδιάμεση στάση στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραλιακό χωριό ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ, επιβίβαση στο καραβάκι για την ημερήσια
κρουαζιέρα μας στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ. Πρώτο μας σταθμός η μαγευτική παραλία με την χρυσή
άμμο ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ, που απλώνεται σε μια πευκόφυτη περιοχή του νησιού, παραμονή για μπάνιο. Στην
συνέχεια θα μεταβούμε στην ΧΩΡΑ για φαγητό και βόλτα. Επιστροφή το απόγευμα στον ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟ και από
στον ΒΟΛΟ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να γνωρίσουμε τις ομορφιές του Νότιου Πηλίου. Κατά την διαδρομή μας θα
αντικρίσουμε γραφικούς κολπίσκους με γαλαζοπράσινα νερά, το πράσινο των απέραντων ελαιώνων της
περιοχής για να καταλήξουμε στο τουριστικό θέρετρο, την γραφική ΜΗΛΙΝΑ, στάση για βόλτα, καφέ. Επιστροφή
στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΒΟΛΟ - ΣΤΥΛΙΔΑ - ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 210 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PARK ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στον
ΒΟΛΟ, 3) τα 3 πρωινά, 4) τα 3 Δείπνα, 5) το καραβάκι για την ημερήσια κρουαζιέρα σας στην ΣΚΙΑΘΟ,
6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική
Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

14-17/8/2021 4ήμερη

ΟΡΜΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΟΛΥΜΠΙΑ
ΠΥΛΟ – ΜΕΘΩΝΗ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ – ΠΑΤΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν.
Εν συνεχεία για ΑΙΓΙΟ - ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΑ και φτάνουμε στην παραλία ΑΚΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν
για ΠΑΤΡΑ επίσκεψη στον ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ και καταλήγουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΡΑ και φτάνουμε στην την ιστορική κωμόπολη με το
έντονο νησιώτικο χρώμα την ΠΥΛΟ, στάση. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφτούμε το κάστρο της όπου
η θέα στο νησάκι της Σφακτήρας και την Σπηλιά του Νέστορα είναι εκπληκτική(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για
την γραφική ΜΕΘΩΝΗ όπου θα επισκεφτούμε το ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ της(έξοδα ατομικά), παραμονή,
μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ στάση .Επιστροφή το απόγευμα στην ΟΛΥΜΠΙΑ . Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ(Έξοδα ατομικά). Εν
συνεχεία για παραλία ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΤΑΚΟΛΟ στάση για βόλτα και
καφέ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΙΓΙΟ και φτάνουμε στην ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ που είναι χτισμένη μέσα στο
βράχο, προσκύνημα. Εν συνεχεία για παραλία ΕΛΑΙΩΝΑ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ
Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA ‘’
4**** σε δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ, 3) τα 3 πρωινά, 4) τα 3 Δείπνα, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο
φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

14-17/8/2021 4ήμερη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
ΝΥΜΦΑΙΟ
ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ – AΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
ΣΠΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ – ΔΙΣΠΗΛΙΟ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν συνεχεία
για ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΓΡΑΒΕΝΑ και φτάνουμε στην όμορφη πόλη της
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, η οποία περιβάλλεται από τη Λίμνη Ορεστιάδας που θεωρείται μορφολογικά η ωραιότερη λίμνη
της Ελλάδος και ένα από τα μαγευτικότερα σκηνικά της Δυτικής Μακεδονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τις πανέμορφες ΠΡΕΣΠΕΣ (Μικρή και Μεγάλη) με τους γνωστούς ελληνικούς
υδροβιότοπους. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε τον ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟ και το νησάκι του ΑΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ με

την καλαίσθητη γέφυρα του και θα καταλήξουμε στο τελευταίο χωριό στα σύνορα με την Αλβανία τους
ΨΑΡΑΔΕΣ της Μεγάλης ΠΡΕΣΠΑΣ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στην πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για να γνωρίσουμε την πόλη της , να κάνουμε τα ψώνια μας στα περίφημα γουναράδικά της και
να περπατήσουμε στις όχθες της πανέμορφης λίμνης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Μονή ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης με
μοναδική θέα τη γύρω περιοχή. Στην συνέχεια θα δούμε την ΣΠΗΛΙΑ του ΔΡΑΚΟΥ(έξοδα ατομικά) όπου πήρε
το όνομά της επειδή η είσοδός έχει την μορφή Δράκου, ενώ σύμφωνα με την παράδοση στη σπήλαια υπήρχε
ένα χρυσωρυχείο που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Κατόπιν για το διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό
ΝΥΜΦΑΙΟ με τα πετρόχτιστα σπίτια του που βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μ. στο όρος Βίτσι σ’ ένα παρθένο
φυσικό περιβάλλον δασών για πολλούς το ομορφότερο χωριό της βόρειας Ελλάδος, το Αλπικό στολίδι της
Μακεδονίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε το περιβαλλοντικό κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ(φύλαξη
και προστασία της ΑΡΚΟΥΔΑΣ)(έξοδα ατομικά), παραμονή, γεύμα στο χωριό. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Τα υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
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 ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν
για ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’
οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 190 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTIUM ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 3) τα 3 πρωινά, 4) τα 3 Δείπνα, 5) Αρχηγός – Συνοδός, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53
–

v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

7)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Ταξιδιωτικών

14-17/8/2021 4ήμερη

SUPER ΕΚΔΡΟΜΗ

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ
Στο HOTEL

«ΜΟUZAKI PALACE» 4****

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε
για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑΤΟ και φτάνουμε στην Πλαζ ΛΑΜΠΕΡΟΥ παραμονή, γεύμα στις όχθες
τις λίμνης. Στη συνέχεια θα κάνουμε το γύρο της λίμνης του Ταυρωπού με τις δαντελωτές και δασοσκέπαστες
όχθες της να ξεπροβάλουν η μια μετά την άλλη που είναι η κατάληξη των ποταμιών που ξεκινούν από τις
βουνοκορφές. Η διαδρομή είναι μαγευτική μέσα από γραφικά χωριουδάκια, με τις μυρωδιές του ξύλου και της
φύσης να συνεπαίρνουν τον επισκέπτη. Θα έχουμε μια ενδιάμεση στάση στο ΦΡΑΓΜΑ και στα ΚΑΛΥΒΙΑ
ΠΕΖΟΥΛΑΣ για καφέ. Κατόπιν για ΜΟΥΖΑΚΙ τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο ‘’ ΜΟUZAKI PALACE ‘’
4**** το οποίο βρίσκεται πάνω σ΄ ένα λόφο με πανοραμική θέα του χωριού. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ όπου
από τον εξώστη της βλέπουμε ολόκληρη την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τον Θεσσαλικό κάμπο και την οροσειρά της Πίνδου.
Εν συνεχεία για το γραφικό ΜΕΤΣΟΒΟ με τα πετρόχτιστα σπίτια και τα παραδοσιακά μαγαζάκια του. Εκεί θα
επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφτούμε την πανέμορφή πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με την φυσική της
ομορφιά. Στην βορειανατολική άκρη της πόλης δεσπόζει το ΦΡΟΥΡΙΟ με το χαρακτηριστικό πέτρινο ρολόι. Θα
περπατήσουμε στην παλιά πόλη που απαρτίζεται από 2 συνοικίες, ΒΑΡΟΥΣΙ και ΠΑΛΙΑ ΜΑΝΑΒΙΚΑ. Θα δούμε
τον ΛΗΘΑΙΟ ποταμό που διασχίζει το κέντρο και χωρίζει την πόλη στα δύο. Θα φωτογραφηθούμε στην κεντρική
καμπυλωτή γέφυρα που ενώνει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο της ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ που σφύζει από ζωή.
Χρόνος λοιπόν ελεύθερος για καφέ και φαγητό. Το απογευματάκι θα επιστρέψου στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 17/8/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΥΛΗ επίσκεψη στο τοξωτό γεφύρι της. Συνεχίζουμε ν' ανεβαίνουμε για τα
ωραιότερα χωριά της ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ, περνώντας την ΕΛΑΤΗ, τα περτουλιώτικα λιβάδια γεμάτα με

έλατα θα ξεπροβάλει το ΠΕΡΤΟΥΛΙ στάση. Επιστρέφουμε στην ΕΛΑΤΗ που είναι χτισμένη σε υψόμετρο 900μ.
στις πλαγιές του ΚΟΖΙΑΚΑ, περικυκλωμένη από πυκνά ελατοδάση, πετρόχτιστα σπίτια και μαγαζάκια με είδη
λαϊκής τέχνης που συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΛΑΜΙΑ στάση
καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ MOUZAKI PALACE ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στo MOYZAKI, 3) τα 3 πρωινά , 4) Tα 3 Δείπνα, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

13-15/8/2021 3ήμερη

ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΣΠΕΤΣΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΤΟΛΟ
ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8/2021
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 στο κέντρο
της Πόλης. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΛΥΓΟΥΡΙΟ – ΚΡΑΝΙΔΙ

- ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ και φτάνουμε στην ΚΟΣΤΑ,

επιβίβαση στο φέριμποτ για να μας μεταφέρει σε μικρή απόσταση στην νήσος ΣΠΕΤΣΕΣ, άφιξη και περιήγηση
στο δημοφιλέστατο τουριστικό προορισμό Ελλήνων αλλά και ξένων τουριστών. Το ηρωικό νησί της
Επανάστασης του 1821 που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και ανέδειξε την καπετάνισσα Μπουμπουλίνα.
Χρόνος ελεύθερος λοιπόν για καφέ, ψώνια, μπάνιο και φαγητό μέχρι το απόγευμα όπου θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο της ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζοντας
την διαδρομή μας παραλιακά θα καταλήξουμε στον ΓΑΛΑΤΑ και από εκεί όσοι θέλουν μπορούν να περάσουν
(προαιρετικά) απέναντι στον ΠΟΡΟ, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 125 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια στo
ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) τα 2 πρωινά, 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.

14-15/8/2021 2ήμερη

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο ξενοδοχείο «ASTIR» 4**** στην ΠΑΤΡΑ

ΕΟΡΤΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ - ΑΙΓΙΟ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΚΟΛΗΣ – ΠΑΤΡΑ

ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΑΖΟΝΙΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟ – ΑΡΑΧΟΒΑ - ΔΕΛΦΟΥΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΚΑΣΤΡΟ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ στάση καθ’
οδόν. Συνεχίζουμε για ΑΡΑΧΟΒΑ και φτάνουμε στον Αρχαιολογικός χώρος των ΔΕΛΦΩΝ επίσκεψη(έξοδα
ατομικά). Εν συνεχεία για ΕΡΑΤΕΙΝΗ και φτάνουμε στο χωριό ΣΠΗΛΙΟ(οικισμός ΧΑΝΙΑ) για να επιβιβαστούμε
στο καραβάκι για να μας μεταφέρει σε κοντινή απόσταση στην νήσο ΤΡΙΖΟΝΙΑ, ένα κρυφό καταπράσινο
παράδεισο στον Κορινθιακό κόλπο. Θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο πανέμορφο φυσικό λιμανάκι
του νησιού που αγκυροβολούν πολυτελή σκάφη και ιστιοπλοϊκά, θα κάνουμε το μπάνιο μας και θα φάμε σε
κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια του νησιού. Κατόπιν για την γραφική ΝΑΥΠΑΚΤΟ, στάση για καφέ και
καταλήγουμε στην πόλη της ΠΑΤΡΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ ASTIR ‘’ 4**** στο κέντρο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το ΑΙΓΙΟ για να επισκεφτούμε την ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ. Εν συνεχεία για
παραλία ΑΚΟΛΗΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ KAT’ ATOMO : 85 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ASTIR ‘’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια στην
πόλη της ΠΑΤΡΑΣ, 3) το πρωινό, 4) το Δείπνο , 5) το καραβάκι για τις Α/R μετάβασεις στα ΤΡΙΖΟΝΙΑ, 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.

