ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
30/12-2/1/2019 4ήμερη

΄΄ Ο ΜΥΛΟΣ των ΞΩΤΙΚΩΝ ΄΄ στα ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ(ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ) ΤΟΥ ΑΙ ΒΑΣΙΛΗ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΜΕΤΣΟΒΟ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν
συνεχεία για

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ – ΜΟΣΧΑΤΟ και φτάνουμε στην

Πλαζ ΛΑΜΠΕΡΟΥ,

παραμονή, γεύμα. Στη συνέχεια θα κάνουμε το γύρο της λίμνης όπου η διαδρομή είναι μαγευτική. Θα
κάνουμε ενδιάμεση στάση στο ΦΡΑΓΜΑ και στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ για καφέ. Κατόπιν για
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ όπου θα επισκεφτούμε τον ΄΄ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΄΄ το
καταπληκτικό Χριστουγεννιάτικο χωριό του Αη Βασίλη με πολλές εκπλήξεις για μικρά αλλά και για
μεγάλα παιδιά. Η πόλη γιορτάζει και μας προσκαλεί στο πιο μεγάλο και παραμυθένιο εργοστάσιο του.
Η κάθε γωνιά και πλατεία της μεταμορφώνεται και ζωντανεύει με δεκάδες πρωτότυπες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, δράσεις με παιχνίδια και εκπλήξεις. Οι πύλες του εργαστηριού ανοίγουν και υπόσχονται να
χαρίσουν πολλά χαμόγελα με την αισιοδοξία και την θαλπωρή των Χριστουγέννων. Μέσα στον ‘’
ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΄΄ ο επισκέπτης θα δεί ( το σπίτι του Αη Βασίλη, το εργοστάσιο Σοκολάτας, το
κάστρο του Playmobil, την Παιχνιδοέκθεση της Plan Toys, το Ταχυδρομείο των Ξωτικών, το εργαστήρι
κατασκευών, το Ζαχαρένιο εργαστήρι, κ.α. πολλά). Οι εκδρομείς θα είναι ελεύθεροι να περιπλανηθούνε
στα διάφορα αξιοθέατα της πόλης των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και να γευματίσουν. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε το εορταστικό Δείπνο – Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΤΕΩΡΑ επίσκεψη στο ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΤΕΩΡΟ. 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. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ και αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε τα ωραιότερα χωριά
της ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ, την ΕΛΑΤΗ και περνώντας τα περτουλιώτικα λιβάδια γεμάτα με έλατα
θα καταλήξουμε στο 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. Εν συνεχεία
για ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 190 Β/Β + ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ FAMISSIS ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην πόλη της ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ. 4) Tο εορταστικό Δείπνο Ρεβεγιόν στις 31/12, 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.

30/12-2/1/2019 4ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ‘’CAPSIS’’ 4****

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑ – ΔΡΑΜΑ
(ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ)
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ
ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
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, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο ‘’ CAPSIS ‘’ 4**** ‘’. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για μία πρώτη γνωριμία της
γιορτινής πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την όμορφη πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ στάση. Συνεχίζουμε για την γιορτινή
ΔΡΑΜΑ παραμονή , γεύμα. Θα έχουμε χρόνο να επισκεφτούμε την Χριστουγεννιάτικη Ονειρούπολη,
ένα πραγματικό χωριό του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ, φτιαγμένο στο Δημοτικό Κήπο , όπως το ονειρεύονται τα

παιδιά μέσα από τα παραμύθια τους με εικόνες μοναδικές για μικρούς και μεγάλους. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα έχουμε το Δείπνο – Ρεβεγιόν με συνοδεία Ζωντανής
Μουσικής. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΣΟΥΡΩΤΗ όπου βρίσκεται η Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου.
Στην Μονή υπάρχουν τα Λείψανα του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη και ο τάφος του ΓΕΡΟΝΤΑ
ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ.( Ο Γέροντας ΠΑ’Ι’ΣΙΟΣ κοιμήθηκε εν Κυρίω στις 12/7/1994 και ενταφιάστηκε δίπλα από τον
Ναό του Αγίου Αρσενίου). Επιστρέφουμε στην πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για να δούμε τον Λευκό
Πύργο , την Πλατεία Αριστοτέλους και να κάνουμε την βόλτα μας στον παραλιακό δρόμο με θέα τον
Θερμαϊκό. Ελεύθεροι για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το απόγευμα
ελεύθεροι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μια
τελευταία βόλτα στην γιορτινή πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Νωρίς το μεσημέρι θα πάρουμε το δρόμο
της επιστροφής για ΑΘΗΝΑ με τις ανάλογες στάσεις για φαγητό και καφέ καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΠΕΙΡΑΙΑ.
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 σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα μαζί με το
Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική στις 31/12, 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.

30/12-2/1/2019 4ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΘΡΑΚΗ – ΣΟΥΦΛΙ – ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΣΜΙΝΘΗ
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΟΝΙΔΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν.
Κατόπιν για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και
εφόσον κάνουμε μια στάση καθ’ οδόν και φτάνουμε στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον ακριτικό νομό της ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ. Θα περάσουμε το ΣΟΥΦΛΙ, το
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ, την ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ και θα φτάσουμε στις ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ στα Ελληνοτουρκικά σύνορα,
έλεγχος των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων(Ταυτότητες νέου τύπου ή Διαβατήρια) Πρώτος
σταθμός μας η Παλαιά Ορεστιάδα , σημερινό Καραγάτς. Μία βόλτα στην πόλη θα μας οδηγήσει στον
σιδηροδρομικό σταθμό. Εκεί που άλλοτε το Όριαν εξπρές είχε ένα από τους σταθμούς του. Επίσκεψη
στον περιβάλλοντα χώρο. Συνεχίζουμε και κινούμενοι παράλληλα προς τον Έβρο , περνάμε την μακρά
γέφυρα και κατευθυνόμαστε προς την πόλη που ίδρυσε ο Ανδριανός , την Ανδριανούπολη.
Διατρέχοντας την πόλη, πρώτος σταθμός μας το μοναδικό Μουσείο Υγείας, στα αναπαλαιωμένα
ανάκτορα του Μπεγιαζίτ και συνεχίζουμε για το σαράι ή τα παλάτια των σουλτάνων, που σήμερα
σώζονται λείψανα αυτών. Επιστροφή στο κέντρο της Ανδιανούπολης . Επίσκεψη στο Τζαμί του
Σουλτάνου Σελιμιγιέ το οποίο αποτελεί ένα αριστούργημα της Οθωμανικής και Ισλαμικής τέχνης(στα
πρότυπα της Αγίας Σοφίας). Χρόνος για περιήγηση της παλιάς Ελληνικής πόλης, ψώνια στις κλειστές
αγορές και γευστικές απολαύσεις στα παραδοσιακά εστιατόρια της. Νωρίς το απόγευμα επιστροφή και
πάλι μέσω Καστανιών στην Κομοτηνή με ενδιάμεση στάση στο ΣΟΥΦΛΙ με την πλούσια παραδοσιακή
παράδοση. Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Υδροβιότοπο της ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΟΝΙΔΑΣ όπου στο περιβαλλοντικό
κέντρο της θα παρακολουθήσουμε video και ακολούθως ξενάγηση στην λιμνοθάλασσα του ΠΟΡΤΟ

ΛΑΓΟΣ και επίσκεψη στην ΜΟΝΗ του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Συνεχίζουμε για την ΞΑΝΘΗ, παραμονή,
γεύμα. Κατόπιν θα επισκεφτούμε τα ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ με μία στάση στο χωριό ΣΜΙΝΘΗ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ στάση. Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της
εθνικής οδού. 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 ‘’ ΑΝΑΤΟLIA BOUTIQKE’’ 3***
στην πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 3 πρωινά σε μπουφέ , 4) Tα 3 Δείπνα
μαζί με το Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική στις 31/12 , 5) Την ξενάγηση στον Υδροβιότοπο της
ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΟΝΙΔΑΣ, 6) Την τοπική ελληνόφωνη ξεναγό στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, 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.

31/12-2/1/2019 4ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ(ΠΟΖΑΡ)
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΒΟΡΑΣ)
ΕΔΕΣΣΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΒΕΡΟΙΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Εν
συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ παραμονή, γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ και καταλήγουμε στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(4km.
από την πόλη). Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την όμορφη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Θα επισκεφτούμε τον πολιούχο της ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟ, τον Λευκό Πύργο , την Πλατεία Αριστοτέλους , τα Λαδάδικα και θα περπατήσουμε στον
παραλιακό δρόμο της με θέα τον Θερμα’ί’κό, παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Νωρίς το απόγευμα
επιστροφή στην πόλη της ΝΑΟΥΣΑΣ για ένα καφέ. Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν με Ζωντανή
Μουσική. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραδοσιακό χωριό ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(το τουριστικό
θέρετρο

της

Βόρειας

Ελλάδος)

χτισμένο

σε

υψόμετρο

1200μ.

στην

πλαγιά

του

όρους

ΚΑ’Ι’ΜΑΚΤΣΑΛΑΝ(ΒΟΡΑΣ), στάση. Εν συνεχεία για ΑΡΙΔΑΙΑ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ και φτάνουμε στα ξακουστά
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ επίσκεψη(μπάνιο προαιρετικό). Κατόπιν γεύμα στην περιοχή του ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.
Συνεχίζουμε για ΕΔΕΣΣΑ επίσκεψη στους περίφημους καταρράκτες της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ, επίσκεψη. 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 : 198 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΔΡΥΑΔΕΣ ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ(4km. από την πόλη), 3) τα 3 πρωινά σε
μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα μαζί και το ΡΕΒΕΓΙΟΝ με Ζωντανή Μουσική για 31/12, 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.

30/12-2/1/2019 4ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ – ΒΟ’Ι’ΔΟΜΑΤΗΣ
ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΝΗΣΑΚΙ – ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΙΣΘΜΟ - ΚΙΑΤΟ στάση . Κατόπιν
για ΡΙΟ όπου θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ(ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ) με μία στάση καθ’ οδόν
θα φτάσουμε στο ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ - ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούμε
το Μουσείο με τα Κέρινα Ομοιώματα. Συνεχίζουμε και φτάνουμε στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, μια από τις
ομορφότερες πόλεις της ΕΛΛΑΔΑΣ, που σφύζει από ζωντάνια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’
PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τα ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ. Πρώτος μας σταθμός το ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ η ιδιαίτερη
πατρίδα της ηθοποιού Μαρίκας Κοτοπούλη, στάση. Εν συνεχεία για το ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ γραφικό χωριό
των ΖΑΓΟΡΙΩΝ που δεσπόζει στη χαράδρα του ΒΙΚΟΥ με τη μοναδική πέτρινη αρχιτεκτονική των
οικημάτων του, παραμονή, γεύμα. (Μέσω μιας σύντομης πεζοπορίας μπορούμε να πάμε στη Μονή της
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, και από το μικρό μπαλκόνι της θα δούμε με κομμένη την ανάσα το απόκοσμο
θέαμα της χαράδρας του ΒΙΚΟΥ μια από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες χαράδρες του κόσμου).
Κατόπιν για ΚΑΛΠΑΚΙ επίσκεψη στο Πολεμικό Μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα
ελεύθεροι για βόλτα στην γιορτινή πόλη. Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική.
Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΛΠΑΚΙ επίσκεψη. 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. Επιστροφή στην πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
παραμονή, γεύμα και (προαιρετική) μετάβαση με το καραβάκι στο ΝΗΣΑΚΙ της Παμβώτιδας το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορίας της πόλης αφού έχει συνδεθεί με την ιστορία και το
θάνατο του Αλή Πασά. Το νησάκι περιβάλλεται από οκτώ Μοναστηριακά συγκροτήματα. Εμείς θα
επισκεφτούμε το πιο σημαντικό τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Στα κελιά της σώζονται οι τρύπες
από τις σφαίρες που ρίχτηκαν εναντίον του Αλή 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. Αργά το απόγευμα πίσω στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το όμορφο ΜΕΤΣΟΒΟ. Είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1150μ. στην
οροσειρά της Πίνδου, με τα μοναδικής αρχιτεκτονικής κτήρια από πέτρα και ξύλο, τα γραφικά σοκάκια,
το Αρχοντικό του Τοσίτσα, η πινακοθήκη του Αβέρωφ, η εκκλησία 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 : 185 Β/Β + ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στο κέντρο της πόλη των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) Tο Δείπνο –
Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική στις 31/12, 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.

30/12-2/1/2019 4ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
ΝΥΜΦΑΙΟ
ΑΓ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ – AΓ. ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ
ΣΠΗΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ – ΔΙΣΠΗΛΙΟ
ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
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.
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
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. Το
βράδυ θα έχουμε το εορταστικό Δείπνο – Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την Μονή ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ που είναι χτισμένη στις όχθες της λίμνης
με μοναδική θέα τη γύρω περιοχή. Στην συνέχεια θα δούμε την ΣΠΗΛΙΑ του ΔΡΑΚΟΥ(έξοδα ατομικά)
όπου πήρε το όνομά της επειδή η είσοδός έχει την μορφή Δράκου, ενώ σύμφωνα με την παράδοση στη
σπήλαια υπήρχε ένα χρυσωρυχείο που το φύλαγε ένας άγρυπνος δράκος. Κατόπιν για το διατηρητέο
παραδοσιακό οικισμό ΝΥΜΦΑΙΟ με τα πετρόχτιστα σπίτια του που βρίσκεται σε υψόμετρο 1350 μ. στο
όρος Βίτσι σ’ ένα παρθένο φυσικό περιβάλλον δασών για πολλούς το ομορφότερο χωριό της βόρειας
Ελλάδος, το Αλπικό στολίδι της Μακεδονίας. Θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε το
περιβαλλοντικό κέντρο του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ(φύλαξη και προστασία της ΑΡΚΟΥΔΑΣ)(έξοδα ατομικά),
παραμονή, γεύμα στο χωριό. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Τα υπόλοιπο της ημέρας
ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στο ΔΙΣΠΗΛΙΟ τον πρώτο λιμναίο οικισμό του 5000π.χ. με
πιστή αναπαράσταση των συνηθειών και τρόπου ζωής του νεολιθικού ανθρώπου, ως κυνηγού για την
αναζήτηση τροφής(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για ΚΑΣΤΡΑΚΙ – ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή Αγ.
Στεφάνου. Κατόπιν για ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 198 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ BYZANTIUM ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ , 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα μαζί και το Ρεβεγιόν σε
κοσμική ταβέρνα με ζωντανή μουσική για 31/12, 5) Αρχηγός – Συνοδός, 6) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

30/12-2/1/2019 4ήμερη

ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΤΟ ‘’ ELPIDA RESORT & SPA ‘’ 4**** ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΒΟΛΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ
ΣΕΡΡΕΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
ΔΡΑΜΑ – ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ
(ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ)
ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν
για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα καθ’ οδόν επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και φτάνουμε στις
ΣΕΡΡΕΣ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ ELPIDA RESORT & SPA 4**** ‘’ στην κοιλάδα Αγ.
Αναργύρων σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο της πόλης. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ, γνωστό από την αντίσταση των ελλήνων στις
γερμανικές

μεραρχίες. Εν συνεχεία για Ν. ΠΕΤΡΙΤΣΙ – ΒΥΡΩΝΕΙΑ και φτάνουμε στη ΛΙΜΝΗ

ΚΕΡΚΙΝΗΣ όπου στον ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟ της υπάρχουν πάνω από 300 είδη πουλιών. Φτάνοντας στο
χωριό ΚΕΡΚΙΝΗ θα επισκεφτούμε το οικολογικό κέντρο της. Εκεί θα υπάρξει ενημέρωση με σλάϊτς (και
προαιρετική περιήγηση της Λίμνης με βάρκα) παραμονή, γεύμα. Κατόπιν για την πόλη των ΣΕΡΡΩΝ
στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο – Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική.
Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Ν. ΖΙΧΝΗ και φτάνουμε στο ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ επίσκεψη(έξοδα
ατομικά). Εν συνεχεία για την όμορφη πόλη της ΔΡΑΜΑΣ, παραμονή, γεύμα. Εκεί θα μας δοθεί η
ευκαιρία να επισκεφτούμε την Χριστουγεννιάτικη Ονειρούπολη ένα πραγματικό χωριό του Α’ι’ ΒΑΣΙΛΗ
που έχει φτιαχτεί για τις ημέρες των γιορτών δίνοντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πανέμορφη πόλη της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, θα επισκεφτούμε τον πολιούχο
της ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ, τον Λευκό Πύργο , την Πλατεία Αριστοτέλους , τα Λαδάδικα και θα περπατήσουμε
στον παραλιακό δρόμο της με θέα τον Θερμα’ί’κό, στάση. Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ γεύμα επί της
εθνικής οδού. Κατόπιν για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 215 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELPIDA RESORT & SPA ‘’ 4****
σε δίκλινα δωμάτια στις ΣΕΡΡΕΣ, 3) τα 3 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 3 Δείπνα μαζί και το
ΡΕΒΕΓΙΟΝ με Ζωντανή Μουσική για 31/12, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53
– v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

31/12-2/1/2019 3ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ
ΣΤΟ ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΥΛΟ - ΜΕΘΩΝΗ - ΚΟΡΩΝΗ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΣΤΟΥΠΑ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ
ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Εν συνεχεία για ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΙΣΑΡΗ – ΒΑΣΤΑ και φτάνουμε στο εκκλησάκι της ΑΓΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ όπου από την στέγη του προβάλλουν 17 δέντρα και από τα θεμέλια του αναβρύζει νερό,
επίσκεψη παραμονή, γεύμα στην περιοχή. Κατόπιν για την όμορφη πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα ελεύθερο . Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν

με

Ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την Μητρόπολη της Υπαπαντής και το Μοναστήρι των Καλογραιών.
Συνεχίζουμε για την Δυτική πλευρά της Μεσσηνίας. Θα δούμε από απόσταση την καστρόπολη της
ΚΟΡΩΝΗΣ χτισμένη σε βράχο, θα περάσουμε την καταπληκτική παραλία της ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ και θα
καταλήξουμε στην ΜΕΘΩΝΗ στάση. Εν συνεχεία για την γραφική ΠΥΛΟ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
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 ΙΣΘΜΟ
στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 150 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** σε
δίκλινα δωμάτια μέσα στην πόλη της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα
μαζί και το Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική για 31/12, 5) Αρχηγό - συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής
(άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης
Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

31/12-2/1/2019 3ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΑ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «BYZANTINO» 4**** H ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΙΣΘΜΟ - ΚΙΑΤΟ στάση καθ’ οδόν
επί της εθνικής οδού. Κατόπιν για ΡΙΟ θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ και θα
φτάσουμε στο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ όπου θα επισκεφτούμε τον Κήπο των Ηρώων. Εν συνεχεία μέσω
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ απολαμβάνοντας την παραλίμνια διαδρομή της ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ θα φτάσουμε στο
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ ΘΕΡΜΟΥ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζοντας τον γύρο της λίμνης από την βόρεια πλευρά
θα περάσουμε το ΑΓΡΙΝΙΟ και θα καταλήξουμε στην ΑΡΤΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο(5km. από την
πόλη). Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν με Ζωντανή Μουσική. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για τα ωραιότερα Τζουμερκιώτικα χωριά, γεμάτα από έλατα. Μετά
από μια διαδρομή που θα μας μαγέψει πραγματικά με τα πετρόχτιστα χωριά, τους καταρράκτες, τα
παλιά γεφύρια και διασχίζοντας τα ΑΓΝΑΝΤΑ θα φτάσουμε στο εκπληκτικό Σπήλαιο της
ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑΣ με εντυπωσιακούς χρωματισμένους σταλαγμίτες κάτω από τους οποίους έχουν
σχηματιστεί 3 λίμνες, επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για τα ΠΡΑΜΑΝΤΑ που είναι το
χαρακτηριστικότερο Τζουμερκιώτικο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Στρογκούλας,
από τις ποιό επιβλητικές κορυφές, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο με
μια ενδιάμεση στάση στο γεφύρι της ΑΡΤΑΣ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αμβρακικό Κόλπο, ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματα στο
χώρο της Μεσογείου. Διασχίζοντας απάνεμους κολπίσκους, ατελείωτους καλαμιώνες, βάλτους, έλη,
κατάφυτα τοπία, αλλά και γραφικά ψαροχώρια θα φτάσουμε στην ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, παραθαλάσσιο χωριό
χτισμένο πάνω σε νησίδα, ένας γαλήνιος παράδεισος, στάση. Συνεχίζουμε για ΝΑΥΠΑΚΤΟ παραμονή,
γεύμα. Επιστροφή για ΑΝΤΙΡΡΙΟ - ΡΙΟ – ΙΣΘΜΟ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’
οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 150 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο’’ BYZANTINO ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια (5km από την ΑΡΤΑ) , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα μαζί και το ΡΕΒΕΓΙΟΝ
με Ζωντανή Μουσική για 31/12, 5) Αρχηγό – Συνοδό , 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

31/12-2/1/2019 3ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΛΙΣΜΕΝΗ
ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «PARK» 4****

ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΜΗΛΙΕΣ – ΚΙΣΣΟΣ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ
ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ – ΒΟΛΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν.
Συνεχίζουμε την όμορφη πόλη του ΒΟΛΟΥ παραμονή, γεύμα στα τσιπουράδικα. Εν συνεχεία για την
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ το μπαλκόνι του Πηλίου όπως αποκαλείται από πολλούς με την εκπληκτική θέα στην
πόλη του ΒΟΛΟΥ και τον Παγασητικό κόλπο, στάση. Επιστροφή στον ΒΟΛΟ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ Δείπνο-Ρεβεγιόν με dj. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την γοητευτική ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ με τα αρχοντικά, τις βρύσες με τα
κρυστάλλινα νερά, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, τα πλατάνια, τις οξιές που όλα αυτά δημιουργούν ένα
ονειρικό τοπίο με θέα το Αιγαίο, στάση. Εν συνεχεία για τον γραφικό ΚΙΣΣΟ, βόλτα στην όμορφη
πλατεία του χωριού πνιγμένη στο πράσινο, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με μια
ενδιάμεση στάση στα ΧΑΝΙΑ για καφέ και αγορά παραδοσιακών ντόπιων προϊόντων. Το απόγευμα
ελεύθερο για βόλτα στην γιορτινή και στολισμένη πόλη . Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τις όμορφες ΜΗΛΙΕΣ στάση. Εν συνεχεία για ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ παραμονή,
γεύμα. Επιστροφή για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ΄ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ΄΄ PARK ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην πόλη του ΒΟΛΟΥ, 3) τα 2

πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα μαζί με το

ΡΕΒΕΓΙΟΝ στις 31/12, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο,

7)

Ασφαλιστική Κάλυψη

Αστικής Ευθύνης

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour

Operator), 8) Φ.Π.Α

31/12-2/1/2019 3ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΟΒΑ
ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
ΕΛΑΤΟΥ - ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ
ΙΤΕΑ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΔΕΛΦΟΥΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΚΑΣΤΡΟ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ στάση καθ’
οδόν . Συνεχίζουμε για ΔΕΛΦΟΥΣ επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο της. Συνεχίζουμε
για το γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Το απογευματάκι θα καταλήξουμε στην ΙΤΕΑ στο
ξενοδοχείο ‘’ ΝAFSIKA PALACE ‘’ 4**** , τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν με
ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/2/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΥ, ολιγόλεπτη στάση και αρχίζουμε ν’ ανεβαίνουμε
για τα χωριά της ΟΡΕΙΝΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ. Εφόσον περάσουμε από ΛΙΜΝΙΤΣΑ και ΤΕΡΨΙΘΕΑ θα
φτάσουμε στην ΑΝΩ ΧΩΡΑ το ωραιότερο χωριό της ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ πνιγμένο στα έλατα, στάση. Εν
συνεχεία για ΕΛΑΤΟΥ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Δείπνο .
Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΑΧΟΒΑ και από εκεί για το Χιονοδρομικό Κέντρο ΚΕΛΑΡΙΑ στον
ΠΑΡΝΑΣΣΟ. Άνοδος με τις τηλεκαμπίνες (έξοδα ατομικά) μέχρι το Σαλέ και τις χιονοδρομικές πίστες,
παραμονή. Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στην Τουριστική ΑΡΑΧΟΒΑ για φαγητό και βόλτα. Κατόπιν
για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 158 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ NAFSIKA PALACE ‘’ 4**** σε
δίκλινα δωμάτια στην ITEA , 3) Τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα μαζί με το ΡΕΒΕΓΙΟΝ με
ζωντανή μουσική στις 31/12, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16)
για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour
Operator), 8) Φ.Π.Α

31/12-2/1/2019 3ήμερη

ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΚΔΡΟΜΗ
Στο ‘’ OLYMPUS THEA BOUTIQKE ‘’ 4****

ΟΛΥΜΠΟΣ
ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
( Ο ΜΥΛΟΣ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ )
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ μ’ ενδιάμεσες στάσεις
καθ’ οδόν. Συνεχίζουμε για ΤΕΜΠΗ και αρχίζουμε ν’ ανεβαίνουμε για το ορεινό χωριό ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ.
Κατά την διάρκεια της διαδρομής μας θα διακρίνουμε το φυσικό μεγαλείο της κοιλάδας. Φτάνοντας θα
απολαύσουμε τα Αρχοντικά , το πράσινο και τις πηγές του χωριού. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να
επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Σβάρτς και το Λαογραφικό Μουσείο, παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για
την περιοχή του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ‘’ OLYMPUS THEA BOUTIQKE ‘’ 4**** .
Δείπνο - Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ για να φτάσουμε
στην Μονή ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ με την πανοραμική θέα. Επιστροφή στο χωριό, στάση. Εν συνεχεία για τον
παραδοσιακό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, παραμονή, γεύμα. Πίσω στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα ελεύθεροι ν’ απολαύσουμε τις ανέσεις του. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ όπου θα επισκεφτούμε τον ΄΄ ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΄΄ το
καταπληκτικό Χριστουγεννιάτικο χωριό του Αη Βασίλη με πολλές εκπλήξεις για μικρά αλλά και για
μεγάλα παιδιά. Η πόλη γιορτάζει και μας προσκαλεί στο πιο μεγάλο και παραμυθένιο εργοστάσιο του.
Η κάθε γωνιά και πλατεία της μεταμορφώνεται και ζωντανεύει με δεκάδες πρωτότυπες καλλιτεχνικές
εκδηλώσεις, δράσεις με παιχνίδια και εκπλήξεις. Οι πύλες του εργαστηριού ανοίγουν και υπόσχονται να
χαρίσουν πολλά χαμόγελα με την αισιοδοξία και την θαλπωρή των Χριστουγέννων. Μέσα στον ‘’
ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ΄΄ ο επισκέπτης θα δεί ( το σπίτι του Αη Βασίλη, το εργοστάσιο Σοκολάτας, το
κάστρο του Playmobil, την Παιχνιδοέκθεση της Plan Toys, το Ταχυδρομείο των Ξωτικών, το εργαστήρι
κατασκευών, το Ζαχαρένιο εργαστήρι, κ.α. πολλά). Οι εκδρομείς θα είναι ελεύθεροι να περιπλανηθούνε
στα διάφορα αξιοθέατα της πόλης των ΤΡΙΚΑΛΩΝ και να γευματίσουν. Εν συνεχεία για ΛΑΜΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 145 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPUS THEA BOUTIQKE ‘’
4**** στην περιοχή του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2
Δείπνα μαζί με το ΡΕΒΕΓΙΟΝ στις 31/12 , 5) Αρχηγό-Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

31/12-2/1/2019 3ήμερη

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΟ «ΑSTIR HOTEL» 4**** στην ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
(ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ)

ΧΩΡΙΑ ΖΗΡΙΑ – ΦΡΑΓΜΑ ΦΕΝΕΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση.

Κατόπιν για τα

ΜΕΣΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΑ, στάση στην όμορφη πλατεία του χωριού με τα γραφικά café. Συνεχίζουμε για τα
ΑΝΩ ΤΡΙΚΑΛΑ και φτάνουμε στο Μοναστήρι του ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ γεμάτο με λουλούδια και έχει απέραντη
θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο, επίσκεψη. Επιστροφή για φαγητό στην περιοχή. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο‘’ ΑSTIR ‘’ 4****. Δείπνο - Ρεβεγιόν. Διανυκτέρευση.

ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΔΙΑΚΟΠΤΟ και επιβίβαση στο τρενάκι για μια ξεχωριστή διαδρομή
διασχίζοντας το φαράγγι του Βουρα’ι’κού με θέα τους απόκρημνους βράχους και τις διαδοχικές
χαράδρες μαγεύουν και προκαλούν ταυτόχρονα. Εφόσον περάσουμε την ΖΑΧΛΩΡΟΥ θα φτάσουμε
στα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στην ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ. Επιστροφή στην πόλη
των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία επίσκεψη στο Μοναστήρι του ΜΕΓΑΛΟΥ
ΣΠΗΛΑΙΟΥ που βρίσκεται κολλημένο πάνω σ΄ ένα βράχο, τοπίο σπάνιας ομορφιάς, επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΚΡΑΤΑ στάση επί της εθνικής και αρχίζουμε κ’ ανεβαίνουμε για τα
ορεινά χωριά της ΖΗΡΙΑΣ. Πρώτη μας γνωριμία θα είναι η ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, το ΚΑΡΤΕΡΙ και η
ΚΑΣΤΑΝΙΑ

για να φτάσουμε στο ΦΡΑΓΜΑ ΦΕΝΕΟΥ στάση. Εκεί θα μας δοθεί η ευκαιρία να

επισκεφτούμε και την ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Κατόπιν για φαγητό στην περιοχή. Επιστροφή για
ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 158 Η/Β
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο’’ ASTIR ‘’ 4**** σε δίκλινα
δωμάτια στην πόλη της ΠΑΤΡΑΣ , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα μαζί με το
ΡΕΒΕΓΙΟΝ στις 31/12, 5) Αρχηγό – Συνοδό , 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο,

7)

Ασφαλιστική Κάλυψη

Αστικής Ευθύνης

Operator), 8) Φ.Π.Α. , 9) Το τρενάκι του οδοντωτού.

Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour

31/12-1/1/2019 2ήμερη

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΟ ‘’ DIVANI PALACE ‘’
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΕΛΑΤΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ - ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/12/2018
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν
για

ΒΟΛΟ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ με τα περίφημα αρχοντικά της για να φτάσουμε στα όμορφα ΧΑΝΙΑ το

κεφαλοχώρι του ΠΗΛΙΟΥ παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στην ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ το μπαλκόνι του Πηλίου
όπως αποκαλείται από πολλούς με την εκπληκτική θέα στην πόλη του ΒΟΛΟΥ και τον Παγασητικό
κόλπο, στάση. Εν συνεχεία για ΛΑΡΙΣΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Δείπνο – Ρεβεγιόν
στο ‘’ DIVANI PALACE ‘’ Διανυκτέρευση.
ΤΡΙΤΗ 1/1/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΡΙΚΑΛΑ - ΠΥΛΗ και αρχίζουμε ν' ανεβαίνουμε τα ωραιότερα χωριά
της ΠΙΝΔΟΥ και του ΚΟΖΙΑΚΑ. Περνώντας την ΕΛΑΤΗ και τα περτουλιώτικα λιβάδια 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 τα οποία συνθέτουν μια πανέμορφη εικόνα, παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για

ΛΑΜΙΑ -

ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 88 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ METROPOL ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΛΑΡΙΣΑ, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Δείπνο – Ρεβεγιόν στο
‘’ DIVANI PALACE ‘’. 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7)
Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

