ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
18-21/6/2021 4ήμερη

ΚΕΡΚΥΡΑ
ΠΑΡΓΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
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. ΜΕΝΙΔΙ
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ όπου θα επιβιβαστούμε στο καράβι για να
μας μεταφέρει στο «Νησί των Φαιάκων» την ΚΕΡΚΥΡΑ. Άφιξη στο λιμάνι και εν συνεχεία για
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ «το καταφύγιο της ψυχής της αυτοκράτειρας της Αυστρίας
Σίσσυ». Εν συνεχεία για ΚΑΝΟΝΙ όπου θα δούμε το Μοναστήρι της Παναγίας της Βλαχέρνας και το
μαγευτικό ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ. Κατόπιν για ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε την πόλη της ΚΕΡΚΥΡΑΣ για μία βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
Μετά το πρωινό επίσκεψη στον πολιούχο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, στο ΑΝΑΚΤΟΡΟ των Αγ. Μιχαήλ &
Γεωργίου στην κεντρική πλατεία και βόλτα στην παλιά πόλη. Κατόπιν για ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ
παραμονή,

μπάνιο,

γεύμα.

Επιστροφή

στο

ξενοδοχείο.

Το

απόγευμα

ελεύθερο.

Δείπνο.

Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το λιμάνι και επιβίβαση στο καράβι για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Εν συνεχεία
για την γραφική 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 : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ POTAMAKI BEACH ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, 3) τα 3 πρωινά, 4) Τα 3 Δείπνα, 5) τα εισιτήρια του καραβιού
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.

18-21/6/2021 4ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο «ΑΤHOS PALACE» 4****

ΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΓ. ΟΡΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Eν
συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και φτάνουμε
στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ στην χερσόνησο της ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ΙΕΡΙΣΣΟ και καταλήγουμε στην ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. (Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν μια προαιρετική κρουαζιέρα στο ΑΓ. ΟΡΟΣ και να δουν
μερικά μοναστήρια παραλιακά). Επιστροφή μέσω ΑΡΝΑΙΑΣ στάση, ΠΟΛΥΓΥΡΟ και καταλήγουμε στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου ΣΙΘΩΝΙΑΣ. Περνάμε από ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ –
ΣΑΡΤΗ στάση. Εν συνεχεία για ΠΟΡΤΟ ΚΟΥΦΟ και φτάνουμε στον Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ παραμονή, μπάνιο,
γεύμα. Συνεχίζουμε για το γύρο της χερσονήσου ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ, θα περάσουμε από ΣΙΒΗΡΗ – ΛΟΥΤΡΑ
και στο ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ θα κάνουμε στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , επίσκεψη στον ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ και στην πλατεία
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ στάση. Επιστροφή με γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’
οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 245 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «ATHOS PALACE» 4**** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 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.

18-21/6/2021 4ήμερη

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο ‘’ CAPSIS HOTEL ‘’ 4****

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΒΑΛΑ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ(ΑΡΙΔΑΙΑΣ) - ΕΔΕΣΣΑ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν
γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για την όμορφη ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, επίσκεψη στον
πολιούχο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ, στον Λευκό Πύργο, στην Πλατεία Αριστοτέλους και βόλτα στον παραλιακό
δρόμο με θέα τον Θερμαϊκό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ CAPSIS ‘’ 4**** . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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 επίσκεψη. ( Ο Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε
δίπλα από τον Ναό του Αγίου Αρσενίου). Συνεχίζουμε για την όμορφη πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ παραμονή,
γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΕΛΛΑ, επίσκεψη(έξοδα ατομικά) στον Αρχαιολογικό χώρο και το
Μουσείο της. Πλήθος επισκεπτών συρρέουν απ’ όλες τις γωνιές του πλανήτη για να δουν από κοντά
την Αγορά της Πέλλας και τα ευρήματα των ανασκαφών της Αρχαίας πόλης που γνώρισε πρωτοφανή
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη στην εποχή της. Εν συνεχεία για ΛΟΥΤΡΑΚΙ και φτάνουμε στα
ξακουστά ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ επίσκεψη(μπάνιο προαιρετικό), γεύμα. Συνεχίζουμε για ΕΔΕΣΣΑ επίσκεψη
στους

περίφημους

Διανυκτέρευση.

καταρράκτες

της.

Επιστροφή

στο

ξενοδοχείο

για

ξεκούραση.

Δείπνο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΟΙΑ και φτάνουμε στον Αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ ,
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ
παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 225 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ CAPSIS ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην πόλη της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 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.

18-21/6/2021 4ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΘΑΣΟΥ - ΘΡΑΚΗ
ΟΙ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ
ΣΟΥΦΛΙ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
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.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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 21/6/2021
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 : 195 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ANATOLIA BOUTIQKE ‘’ 3***
στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 3 πρωινά , 4) Τα 3 Δείπνα, 5) Τα
εισιτήρια των καραβιών για ΘΑΣΟ 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.

18-21/6/2021 4ήμερη

(Στο ΗΟΤΕL ‘’ ΙΟΝΙΑN SEA ‘’ 4****)

ΓΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
(ΦΙΣΚΑΡΔΟ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’
οδόν. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για ΠΟΡΟ άφιξη, παραμονή, γεύμα. Εν
συνεχεία για ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ όπου θα επισκεφτούμε την εκκλησία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ με τα φιδάκια.
Συνεχίζουμε για ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ επιβίβαση στο φεριμπότ για ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΑΝ SEA» 4****. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μοναστήρι του ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ που είναι ο πολιούχος του
νησιού και φυλάσσεται το σκήνωμα του. Εν συνεχεία για το ΣΠΗΛΑΙΟ της ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ με τους
σπάνιους σταλακτίτες-σταλαγμίτες και την υπέροχη ακουστική του, στάση. Κατόπιν για το εντυπωσιακό
λιμναίο σπήλαιο της ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για την παραλία της ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
παραμονή για μπάνιο και φτάνουμε στο παραλιακό χωριό ΑΓ.ΕΥΦΗΜΙΑ για φαγητό. 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το κοσμοπολίτικο ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ένα πανέμορφο παραδοσιακό χωριό
με το γραφικό λιμανάκι, παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας προς το
ΦΙΣΚΑΡΔΟ θα περάσουμε πάνω από την γνωστή παραλία ΜΥΡΤΟΣ και την γραφική ΑΣΣΟ). Κατόπιν
για το ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ στάση και βόλτα στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την Μονή του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, όπου φυλάσσεται το πόδι του Αγίου,
επίσκεψη. Εν συνεχεία για την τουριστική ΣΚΑΛΑ στάση. Συνεχίζοντας την παραλιακή διαδρομή μας θα
καταλήξουμε στον ΠΟΡΟ παραμονή, γεύμα. Επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ – ΠΑΤΡΑ - ΣΕΑ
ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο «ΙΟΝΙΑΝ SEA» 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ (7km από το ΛΗΞΟΥΡΙ), 3) τα 3 πρωινά, 4) τα 3 Δείπνα, 5) τα
εισιτήρια του πλοίου και του φεριμπότ Α/R, 6) Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53
– v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Φ.Π.Α.

18-21/6/2021 4ήμερη

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΕΑ ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’
οδόν. Εν συνεχεία για ΠΑΤΡΑ - ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι για ΖΑΚΥΝΘΟ άφιξη στην πόλη,
παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για την περιοχή του ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το
υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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 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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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). Συνεχίζουμε για ΒΟΛΙΜΕΣ και θα
καταλήξουμε στην παραλία του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ παραμονή, μπάνιο, γεύμα. (Προαιρετική επίσκεψη στις
ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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 και να χαλαρώσουμε στα άνετα café. Το μεσημέρι
εφόσον γευματίσουμε σε κάποια από τα γραφικά ταβερνάκια της πόλης, θα αποχαιρετήσουμε την
όμορφη ΖΑΚΥΝΘΟ παίρνοντας το καράβι για την επιστροφή μας στην ΚΥΛΛΗΝΗ - ΠΑΤΡΑ - ΣΕΑ
ΒΕΛΟΥ Ε.Ο. στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 230 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, που απέχει 7 χιλιόμετρα από την πόλη και υψώνεται πάνω από την γραφική
παραλία του Πόρτο Ζόρο, 3) Τα 3 πρωινά, 4) Τα 3 Δείπνα, 5) Τα εισιτήρια των καραβιών A/R, 6)
Αρχηγό - Συνοδό, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 8) Φ.Π.Α.

19-21/6/2021 3ήμερη

ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
( ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΙΜΟΥ )

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
ΑΡΕΟΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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 παραμονή, μπάνιο, γεύμα. Κατόπιν για ΝΕΑΠΟΛΗ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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, μπάνιο. Το μεσημέρι
θα γευματίσουμε στο λιμανάκι της Χώρας. Επιστροφή για το απόγευμα στην ΝΕΑΠΟΛΗ.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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). Εν
συνεχεία για ΓΥΘΕΙΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή για ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 130 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ LIMIRA MARE ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία της ΝΕΑΠΟΛΗΣ, 3) τα 2 πρωινά, 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

19-21/6/2021 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
(Στο Hotel ‘’ SKYROS PALACE ‘’ 4****)
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. 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,
τακτοποίηση. 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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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 επίσκεψη στην ΧΩΡΑ). Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό ελεύθερο για μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου ή στην παραλία. Στην συνέχεια θα
μεταβούμε στην Χώρα για μια τελευταία βόλτα , ψωνίζοντας και τα απαραίτητα αναμνηστικά του
νησιού. Εν συνεχεία για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΜΗ. Άφιξη και
αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 180 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, 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.

19-21/6/2021 3ήμερη

Το Ταξίδι στα

ΚΥΘΗΡΑ
Στο Hotel «ΚΥΤΗΕΑ RESORT» 4****
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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 : 180 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.

19-21/6/2021 3ήμερη

ΠΑΞΟΙ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΙ
ΠΑΡΓΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ
ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΓΛΥΚΗ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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 και
φτάνουμε στο ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΡΤΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ για να καταλήξουμε στην
παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθεροι για μπάνιο στην πισίνα ή στην
παραλία του. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το χωριό ΓΛΥΚΗ που βρίσκεται σε μια μαγευτική τοποθεσία στις κοίτες
του ποταμού ΑΧΕΡΟΝΤΑ με τρεχούμενα νερά και αιωνόβια στάση. Κατόπιν για την παραθαλάσσια
τοποθεσία της ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ παραμονή, μπάνιο, γεύμα.(Προαιρετική βόλτα με βάρκα στον ποταμό
Αχέροντα). Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 150 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELINA ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην παραλία ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΗ, 3) τα 2 πρωινά, 4) τα 2 Δείπνα, 5) Αρχηγό – Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) τα εισιτήρια του βενζινόπλοιου
A/R για ΠΑΞΟΥΣ – ΑΝΤΙΠΑΞΟΥΣ, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 9) Φ.Π.Α.

19-21/6/2021 3ήμερη

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

ΣΚΙΑΘΟ
ΒΟΛΟ - ΠΗΛΙΟ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ – ΜΗΛΙΝΑ - ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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. Επιστροφή στον
ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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 : 160 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.

19-21/6/2021 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
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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, μπάνιο, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΙΔΗΨΟ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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, μπάνιο, 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

Operator), 10) Φ.Π.Α.

Αστικής Ευθύνης

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour

19-21/6/2021 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
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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 : 170 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.

19-21/6/2021 3ήμερη

ΣΤΙΣ ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΣΠΕΤΣΕΣ
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΤΟΛΟ
ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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 μέχρι το απόγευμα
όπου θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στο ΝΑΥΠΛΙΟ. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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 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.

19-21/6/2021 3ήμερη

ΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Στο Hotel ‘’ HELVETIA 3*** ‘’ στην πλατεία του χωριού

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ - ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ
ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν.
Συνεχίζουμε για ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και φτάνουμε στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ για να θαυμάσουμε από κοντά τον
Καρπενησιώτη ποταμό και το μεγαλείο της φύση, με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και τα τρεχούμενα
νερά, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ HELVETIA ’’ 3***
στο κέντρο του χωριού. Το απόγευμα ελεύθεροι για βόλτα. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ που απλώνεται σε μία καταπράσινη περιοχή από
έλατα, στάση. Συνεχίζουμε για να επισκεφτούμε το Μοναστήρι της ΠΑΝΑΓΙΑΣ της ΠΡΟΥΣΣΙΩΤΙΣΣΑΣ
που βρίσκεται χτισμένο σ’ έναν απόκρημνο βράχο, με την εικόνα της Παναγίας και το αξιόλογο
ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, προσκύνημα. Κατόπιν για φαγητό στην περιοχή του Καρπενησιώτη
ποταμού.

Επιστρέφουμε στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση Το απόγευμα

ελεύθερο για βόλτα στο γραφικό χωριό. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ένα από τα ωραιότερα χωριά της Ευρυτανίας γεμάτο
με έλατα και φτάνουμε στην τεχνητή λίμνη ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ όπου θα διασχίσουμε την ΓΕΦΥΡΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ πάνω από την λίμνη που συνδέει τους Νομούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας, στάση
για ν’ απολαύσουμε την πανοραμική θέα. Συνεχίζουμε την όμορφη διαδρομή μας για ΑΓΡΙΝΙΟ –
ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραμονή, γεύμα. Κατόπιν θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΡΙΟΥ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μία ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 125 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ HELVETIA ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στo ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, 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.

19-21/6/2021 3ήμερη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ
Στο ‘’ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ CITY HOTEL ‘’ 3*** στα ΤΡΙΚΑΛΑ
(Στο κέντρο της πόλης με πανοραμική θέα τον Ληθαίο ποταμό)

ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ
Η ΑΛΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΤΑΥΡΩΠΟΥ) - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ
ΣABBATO 19/6/2021
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 στη ΜΟΝΗ ΚΟΡΩΝΗΣ στάση.
Εν συνεχεία για 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 την όμορφη πόλη των ΤΡΙΚΑΛΩΝ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’
ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ‘’ 3*** στο κέντρο της πόλης με πανοραμική θέα τον Ληθαίο ποταμό. Διανυκτέρευση.
ΚYΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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 στα ΤΡΙΚΑΛΑ. Ελεύθεροι
για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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, θα καταλήξουμε στο όμορφο ΠΕΡΤΟΥΛΙ, στάση. Επιστροφή στην ΕΛΑΤΗ με τα
εντυπωσιακά αρχοντικά και ξενώνες που προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική ομορφιά φυσικού
κάλους, παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΔΟΜΟΚΟ – ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ’ οδόν.
ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 120 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ‘’ 3*** στο κέντρο
της πόλης των ΤΡΙΚΑΛΩΝ σε δίκλινα δωμάτια με θέα τον Ληθαίο ποταμό, 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.

19-21/6/2021 3ήμερη

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΝΗΣΑΚΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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 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 που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Ελεύθεροι για μία πρώτη γνωριμία
της πόλης. Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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.
Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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: 125 Β/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο
της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 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

19-21/6/2021 3ήμερη

ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΠΡΕΣΠΕΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ
ΛΙΜΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ(ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ)
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021
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 ξενοδοχείο,
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021
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.
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021
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

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTIUM ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην 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

