ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
& ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
8-11/3/2019 4ήμερη

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΟ XΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΠΑΝΣKΟ
ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ
Παρασκευή 8/3/2019 : ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΝΣΚΟ
6:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδών. Κατόπιν για
γεύμα καθ’ οδών επί της εθνικής οδού. Συνεχίζοντας προσπερνάμε την συμπρωτεύουσα για να φθάσουμε
το απόγευμα στο συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ. Μετά τον απαραίτητο έλεγχο, περνάμε

στη

Βουλγαρία, για να καταλήξουμε αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στo ΜΠΑΝΣΚΟ. Τακτοποίηση.
Δείπνο, διανυκτέρευση.
Σάββατο 9/3/2019 : ΜΠΑΝΣΚΟ
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Αξιοποιήστε το χρόνο σας με περιπάτους στο χιονισμένο χωριό η στο
χιονοδρομικό κέντρο. Δείπνο, διαν/ση.
Κυριακή 10/3/2019 : ΜΠΑΝΣΚΟ / ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ
Πρωινό και εκδρομή στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας την ΣΟΦΙΑ. Ξενάγηση της πόλης όπου μεταξύ
άλλων θα δούμε τον καθεδρικό ναό του ALEXANDER NEVSKI, την Βυζαντινή εκκλησία

της ΑΓΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΗΣ, το ναό του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, το Κοινοβούλιο, την Όπερα, το Αρχαιολογικό Μουσείο. Γεύμα
προαιρετικά, χρόνος ελεύθερος και επιστροφή νωρίς το βράδυ

στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και

διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019 : ΜΠΑΝΣΚΟ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ με μια ευχάριστη παράκαμψη για επίσκεψη στη λουτρόπολη του
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ. Συνεχίζουμε για το συνοριακό σταθμό του ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ για τον απαραίτητο έλεγχο. Από
την γνωστή πλέον διαδρομή παρακάμπτοντας την συμπρωτεύουσα, φθάνουμε στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ
για να γευματίσουμε προαιρετικά. Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ’ οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ –
ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 160 H/B
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ:
•

Εκδρομές – περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

•

Διαμονή ( 3 ) διαν/σεις στο ξενοδοχείο ‘’ ROYAL PARK ‘’ 4**** .

•

Ημιδιατροφή (3 πρωινά & 3 δείπνα).

•

Ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

•

Αρχηγό – συνοδό.

•

Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.

•

Φ.Π.Α.

8-11/3/2019 4ήμερη

ΞΑΝΘΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΘΡΑΚΗ – ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ - ΞΑΝΘΗ
ΣΟΥΦΛΙ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΚΑΒΑΛΑ
Παρασκευή 8/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδών. Κατόπιν για
γεύμα καθ’ οδών επί της εθνικής οδού. Συνεχίζουμε για ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ και εφόσον κάνουμε μια ενδιάμεση
στάση καθ’ οδών θα φτάσουμε το απόγευμα στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Σάββατο 9/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση νωρίς το πρωί 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 Αδριανός , 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΞΑΝΘΗ και συνεχίζουμε για τα ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ με μία στάση στο χωριό
ΣΜΙΝΘΗ. Γύρο στις 13.00μ.μ. θα επιστρέψουμε στην πόλη της ΞΑΝΘΗΣ για να παρακολουθήσουμε το
καρναβάλι της με τα εντυπωσιακά άρματα και τους μεταμφιεσμένους, παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Μετά το
τέλος του καρναβαλιού θα πάμε στη γέφυρα του ποταμού ΚΟΣΥΝΘΟΥ για να παρακολουθήσουμε την
αναβίωση του παλαιού Ξανθιώτικου Εθίμου «Το κάψιμο του τσάρου» με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

K. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΑΒΑΛΑ στάση. Εν συνεχεία για την περιοχή του ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ και
συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο (‘’ OLYMPUS THEA BOUTIQKE ‘’ 4****) όπου θα έχουμε το Σαρακοστιανό
μας γεύμα σε μπουφέ με διάφορα νηστίσιμα εδέσματα προσφορά του γραφείου μας. Συνεχίζουμε για
ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ’ οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 198 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ANATOLIA BOUTIQUE’’ 3*** στην
πόλη της ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) Τα 3 πρωινά σε μπουφέ , 4) Τα 3 Δείπνα σε μπουφέ,
5) Το Σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ, 6) Τον
τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ, 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τη επίσκεψη στην ΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ είναι απαραίτητη η χρήση ταυτότητας νέου
τύπου ή διαβατήριου.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΣΤΟ ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4****
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΗ
‘’ Το Κρέμασμα της Γριάς Συκούς ‘’
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΓΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΠΥΛΟ
ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – ΠΕΤΑΛΙΔΙ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑ – ΒΑΣΤΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση. Εν
συνεχεία για ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΙΣΑΡΗ – ΒΑΣΤΑ και φτάνουμε στο εκκλησάκι της ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑΣ όπου από
την στέγη του προβάλλουν 17 δέντρα και από τα θεμέλια του αναβλύζει νερό, επίσκεψη, παραμονή, γεύμα
στην περιοχή. Συνεχίζουμε για ΚΑΛΑΜΑΤΑ, επίσκεψη στην εκκλησία της Υπαπαντής και στο Μοναστήρι των
Καλογραιών. Κατόπιν για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον γύρο της ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. Θα περάσουμε το ΠΕΤΑΛΙΔΙ, την
παραθαλάσσια γραφική ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ και θα καταλήξουμε στην ΜΕΘΩΝΗ στάση και επίσκεψη στο
επιβλητικό ενετικό παραθαλάσσιο κάστρο της. Κατόπιν για ΠΥΛΟ, παραμονή, γεύμα. Επιστροφή στην πόλη
της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ για να παρακολουθήσουμε τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην κεντρική πλατεία της που
οργανώνει ο Δήμος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
K. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ΜΕΣΣΗΝΗ για να παρακολουθήσουμε τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις με
αρχή την αναβίωση ενός εθίμου, την δίκη και τον απαγχονισμό της γριάς Σηκούς από τον Ιμπραήμ Πασά
στην Κρεμάλα.(Κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων θα προσφέρεται παραδοσιακή φασολάδα από τον
Σύλλογο Γυναικών Μεσσήνης). Επιστροφή στην παραλία της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ παραμονή, γεύμα (κούλουμα).
ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PHARAE PALACE ‘’ 4**** στην
παραλία της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά

σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε

μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
(ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ)
(Στο ‘’ PALLATINO ‘’ 4**** στο κέντρο της πόλης)
Σάββατο 9/3/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ στάση καθ’ οδόν. Κατόπιν για ΠΑΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗ επιβίβαση στο καράβι όπου θα μας μεταφέρει στο νησί της ΖΑΚΥΝΘΟΥ άφιξη παραμονή, γεύμα
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα οι εκδρομείς θα είναι ελεύθεροι για να κάνουν μια βόλτα στην
στολισμένη πόλη, με τα έντονα εορταστικά χρώματα, τις υπαίθριες θεατρικές παραστάσεις και την
παρακολούθηση του Βενετσιάνικου γάμου.(Ένα δρώμενο που προκαλεί την φαντασία και μας μεταφέρει
στον 16Οαι., σ’ έναν γάμο ευγενών Ζακυνθινών που σημάδεψε το νησί ιστορικά και πολιτικά). Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το προάστιο του ΜΠΟΧΑΛΗ με την πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλεως
της ΖΑΚΥΝΘΟΥ που απλώνεται από το λιμάνι έως τον ΛΑΓΑΝΑ, εκεί θα επισκεφτούμε την εκκλησία της
Χρυσοπηγής και το ερειπωμένο Βενετσιάνικο Κάστρο, όπως και το λόφο του ΣΤΡΑΝΗ όπου ο Διονύσιος
Σολωμός εμπνεύστηκε τον «Ύμνο της Ελευθερίας» και τους «Ελεύθερους Πολιορκημένους». Εν συνέχεια
μετάβαση και επίσκεψη στην Ιερά Μονή της ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ όπου ασκήτεψε ο ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ και
φυλάσσονται τα άμφιά του. Επιστροφή το μεσημέρι στην πόλη της ΖΑΚΥΝΘΟΥ, γεύμα(ελεύθερο) και
παρακολούθηση της περιφοράς του Καρνάβαλου με Άρματα και Καρναβαλιστές, όπως επίσης και το
χιουμοριστικό έθιμο ‘’ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ‘’. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ για έναν καφέ. Επιστροφή στην πόλη, παραμονή,
γεύμα(κούλουμα). Το μεσημέρι επιβίβαση στο καράβι για ΚΥΛΛΗΝΗ. ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 148 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PALLATINO ‘’ 4**** στην πόλη της
ΖΑΚΥΝΘΟΥ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Tα 2 Δείπνα , 5) τα εισιτήρια του
πλοίου 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΣΚΥΡΟΣ
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΤΗΣ ΣΚΥΡΙΑΝΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ
(ΣΤΟ ‘’ SKYROS PALACE ‘’ 4****)
Σάββατο 9/3/2019
6:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 6:45π.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 τον οικισμό ΜΑΓΑΖΙΑ που βρίσκεται κάτω από την ΧΩΡΑ με την αμμουδερή παραλία της,
παραμονή, 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.

Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς.
Κατόπιν θα παρακολουθήσουμε τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις με πρωταγωνιστή τον ‘’ Γέρο ‘’ ντυμένος με
τσοπάνικο πανωβράκι, τροχαδοκάλτσες, παραδοσιακά υποδήματα κατασκευασμένα από δέρμα , κάπα με
κουκούλα, μάσκα από προβιά, ζωσμένος με κουδούνια προβάτων και να κρατάει τσοπάνικο ραβδί. Διασχίζει
τα στενά δρομάκια της Χώρας με ρυθμικούς βηματισμούς προκαλώντας μια ηχηρή παρουσία λόγω των
κουδουνιών.(Παρέα έχει την Κορέλα , άντρας ντυμένος με γυναικεία ρούχα να χορεύει γύρω του κουνώντας
το μαντήλι). Παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Εν συνεχεία θα 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.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα έχουμε το Εορταστικό Αποκριάτικο Δείπνο με dj
για χορό και γλέντι. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στην Χώρα για να παρακολουθήσουμε διάφορα χορευτικά Αποκριάτικα
δρώμενα στην κεντρική πλατεία. Εν συνεχεία για το λιμάνι ΛΙΝΑΡΙΑ γεύμα και επιβίβαση στο καράβι για
ΚΥΜΗ. Άφιξη και αναχώρηση για ΕΡΕΤΡΙΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 165 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ SKYROS ’’ 4**** σε δίκλινα δωμάτια
στην παραλία ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ της ΣΚΥΡΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε μπουφέ, 5)
Αρχηγό – Συνοδό, 6) τα εισιτήρια του πλοίου A/R, 7) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το
ξενοδοχείο, 8) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator),
9)Φ.Π.Α.

9-11/3/2019 3ήμερη

Στο ‘’ OLYMPUS THEA BOUTIQKE HOTEL ‘’ 4****

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΑΟΥΣΑΣ
(ΜΠΟΥΛΕΣ και ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ)
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΒΕΡΓΙΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ μ’ ενδιάμεσες στάσεις καθ’
οδών. 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. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΕΡΟΙΑ για να φτάσουμε στον Αρχαιολογικό χώρο της ΒΕΡΓΙΝΑΣ,
επίσκεψη στο Μουσείο. (έξοδα ατομικά). Κατόπιν για την γιορτινή και Αποκριάτικη ΝΑΟΥΣΑ γεμάτη με κόσμο
που γιορτάζει με κέφι και μουσικές εκδηλώσεις, όπου θα ζήσουμε την ατμόσφαιρα του καρναβαλιού στο
κέντρο της πόλης. Θα παρακολουθήσουμε το περίφημο δρώμενο του «Γενίτσαροι και Μπούλες » με τις
παραδοσιακές φορεσιές και τις κουδούνες να γεμίζουν τους δρόμους της πόλης, τον Ναουσαίικο
παραδοσιακό γάμο και την παρέλαση των μεταμφιεσμένων, παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Επιστροφή αργά
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
K. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό ΛΙΤΟΧΩΡΟ στις πλαγιές του ΟΛΥΜΠΟΥ στάση στο χωριό. Εν
συνεχεία για τον παραδοσιακό οικισμό του ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, στάση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας όπου θα έχουμε το Σαρακοστιανό μας γεύμα σε μπουφέ με διάφορα νηστίσιμα εδέσματα,
προσφορά του γραφείου μας.

Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ’ οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ -

ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 145 H/B
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 σε
μπουφέ, 5) Το Σαρακοστιανό γεύμα σε μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΜΑΣ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΝΑΥΠΛΙΩΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
(ΜΕ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΟ ΥΦΟΣ & ΣΤΥΛ)
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΣΠΕΤΣΕΣ - ΓΑΛΑΤΑ – ΠΟΡΟ
ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
ΜΥΚΗΝΕΣ - ΠΑΛΑΜΙΔΙ
(ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ)
Σάββατο 9/3/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ. ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για 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 και φαγητό μέχρι το
απόγευμα που θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Αργολίδας το ΝΑΥΠΛΙΟ, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το υπόλοιπο της ημέρας ελεύθερο για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό Χώρο των ΜΥΚΗΝΩΝ(έξοδα ατομικά). Εν συνεχεία για
το ΠΑΛΑΜΗΔΙ ένα από τα ωραιότερα κάστρα της Ελλάδος και το καλύτερο διατηρημένο φρουριακό
συγκρότημα της ενετοκρατίας. Βρίσκεται σε ύψος 216μ. με θέα την πόλη του ΝΑΥΠΛΙΟΥ, τον Αργολικό
κόλπο και το Μπούρτζι(έξοδα ατομικά). Το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στην πόλη που θα είμαστε ελεύθεροι
να ζήσουμε τους Αποκριάτικους ρυθμούς της, με αποκορύφωμα την Καρναβαλική παρέλαση με μπροστάρη
τον βασιλιά καρνάβαλο, όπου τον ακολουθούν μαριονέτες και άρματα στο ταξίδι του μέχρι την καύση στο
λιμάνι.

Θα τον αποχαιρετίσουμε με μουσική και βεγγαλικά. Το βράδυ θα μπορέσουμε να

παρακολουθήσουμε τις νεανικές συναυλίες στην πλατεία Συντάγματος. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
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, γεύμα(κούλουμα). Επιστροφή για ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ
- ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ELENA ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στo ΝΑΥΠΛΙΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Αρχηγό – Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

6)

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

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

Ευθύνης

Ταξιδιωτικών

9-11/3/2019 3ήμερη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΔΙΑΚΟΠΤΟ
(ΜΕ ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ)

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ
ΕΛΑΤΟΥ - ΑΝΩ ΧΩΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΔΕΛΦΟΥΣ – ΑΡΑΧΟΒΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Εν συνεχεία για το
Μοναστήρι του ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ που βρίσκεται κολλημένο πάνω σ΄ ένα βράχο, τοπίο σπάνιας
ομορφιάς, επίσκεψη. Συνεχίζουμε για την ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ στάση. Κατόπιν για την πόλη των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
παραμονή, γεύμα. Το μεσημέρι θα επιβιβαστούμε στο τρενάκι για μια ξεχωριστή διαδρομή διασχίζοντας το
φαράγγι του Βουρα’ι’κού με θέα τους απόκρημνους βράχους και τις διαδοχικές χαράδρες που μαγεύουν και
προκαλούν ταυτόχρονα. Μετά από μιας ώρας διαδρομής περίπου θα φτάσουμε στο ΔΙΑΚΟΠΤΟ. Επιβίβαση
στο πούλμαν και συνεχίζουμε την διαδρομή μας για ΑΙΓΙΟ - ΡΙΟ και διασχίζοντας την κρεμαστή γέφυρα για
ΑΝΤΙΡΡΙΟ θα καταλήξουμε στην γραφική πόλη της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
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 νωρίς το απόγευμα στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ για να παρακολουθήσουμε την μεγάλη ‘’
Καρναβαλική Παρέλαση ‘’ με πολλές συμμετοχές καρναβαλιστών και εντυπωσιακά άρματα. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γραφικό ΓΑΛΑΞΙΔΙ για να γιορτάσουμε τα κούλουμα με το παραδοσιακό
έθιμο ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΤΖΟΥΡΩΜΑΤΑ παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Μετά το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για
ΔΕΛΦΟΥΣ – ΑΡΑΧΟΒΑ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 145 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) Το ξενοδοχείο ‘’ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ‘’ 3*** σε δίκλινα
δωμάτια στην ΝΑΥΠΑΚΤΟ , 3) Τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 2 Δείπνα σε μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΗΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΜΑΝΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ
ΜΥΣΤΡΑΣ – ΚΡΟΚΕΕΣ - ΓΥΘΕΙΟ
ΑΚΤΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ – ΣΤΟΥΠΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΣΥΡΑΓΓΑ ΑΡΤΕΜΗΣΙΟΥ στάση.
Κατόπιν για ΣΠΑΡΤΗ και φτάνουμε στην νεκρή πια καστροπολιτεία του Βυζαντίου τον ΜΥΣΤΡΑ επίσκεψη.
Εν συνεχεία για την τοποθεσία του ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΓΥΘΕΙΟ, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την γραφική καστροπολιτεία της ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ, άφιξη και επίσκεψη στην
παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια του κάστρου, τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις εκκλησίες και τα
μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα, που συνθέτουν μια μαγευτική εικόνα περιπλάνησης . Εν συνεχεία για την
παραλία του χωριού παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για το χωριό ΚΡΟΚΕΕΣ όπου θα παρακολουθήσουμε
το ομώνυμο ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

που διοργανώνει ο δήμος της πόλης, με παρέλαση αρμάτων και πολλές

εκδηλώσεις όπως συναυλίες, πυροτεχνήματα και χορό στην πλατεία του χωριού. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΡΕΟΠΟΛΗ και φτάνουμε στα περίφημα ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ,
επίσκεψη(έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για τις ανατολικές ακτές του Μεσσηνιακού κόλπου, θα περάσουμε την
ΣΤΟΥΠΑ και θα καταλήξουμε στην γραφική ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ στάση. Κατόπιν για την όμορφη ΚΑΛΑΜΑΤΑ
παραμονή, γεύμα(κούλουμα). Επιστροφή για ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ με ενδιάμεση στάση.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PANTHEON ‘’ 3*** στo ΓΥΘΕΙΟ σε
δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Αρχηγό - Συνοδό, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

6)

Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.

Ασφαλιστική

Κάλυψη

Αστικής

Ευθύνης

Ταξιδιωτικών

9-11/3/2019 3ήμερη

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΟΡΕΙΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑ - ΒΥΤΙΝΑ – ΛΑΓΚΑΔΙΑ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ – ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΨΙΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΙΣΘΜΟ στάση. Στην συνεχεία θα
επισκεφτούμε το Σπήλαιο Κάψιας, με τον πλούσιο διάκοσμο από πολύχρωμους σταλαγμίτες και σταλακτίτες
που εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη(έξοδα ατομικά). Κατόπιν για ΒΥΤΙΝΑ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για
ΛΑΓΚΑΔΙΑ στάση και καταλήγουμε στην ΟΛΥΜΠΙΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το Μουσείο και τον Αρχαιολογικό χώρο της ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ. Εν
συνεχεία για την γιορτινή ΠΑΤΡΑ όπου θα παρακολουθήσουμε το ομώνυμο καρναβάλι και θα χορέψουμε
στους ξέφρενους ρυθμούς του, παραμονή, γεύμα(ελεύθερο). Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ στάση στο χωριό. Εν συνεχεία
για

ΚΑΡΙΤΑΙΝΑ στάση.

Κατόπιν για

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

παραμονή,

γεύμα(κούλουμα).

Συνεχίζουμε

για

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 128 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ OLYMPIC VILLAGE ‘’ 4**** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΟΛΥΜΠΙΑ , 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) Τα 2 Δείπνα, 5) Αρχηγό - Συνοδό, 6)
Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 6) Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής
Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
(ΜΠΟΥΡΑΝΙ)
ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
ΚΙΣΣΟ - ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ - ΖΑΓΟΡΑ - ΒΟΛΟ
Σάββατο 9/3/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδόν. Κατόπιν
για ΣΤΥΛΙΔΑ

και φτάνουμε στoν ΒΟΛΟ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για την 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. Συνεχίζουμε για τα όμορφα
ΧΑΝΙΑ το μεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Πηλίου, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την ανατολική πλευρά του ΠΗΛΙΟΥ, με την πρώτη μας στάση τον
παραδοσιακό οικισμό της ΖΑΓΟΡΑΣ με τα ξακουστά μήλα της. Εν συνεχεία για 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, στάση. Εν συνεχεία για τον ΚΙΣΣΟ
παραμονή, γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
K. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΒΟΛΟ – ΛΑΡΙΣΑ και φτάνουμε στον ΤΥΡΝΑΒΟ όπου θα
παρακολουθήσουμε την κατασκευή του ‘’ ΜΠΟΥΡΑΝΙ ‘’ μέσα σ’ ένα πραγματικό γλέντι με τραγούδια και
χορούς, με τα διάφορα φαλλικά ομοιώματα και πειράγματα των ντόπιων να κυριαρχούν, παραμονή, γεύμα
(κούλουμα). Επιστροφή για ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ' οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 128 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ TASIA – XANI KOKKIKI ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στα ΧΑΝΙΑ του ΠΗΛΙΟΥ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΑΙΔΗΨΟΥ
ΡΟΒΙΕΣ - ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΧΑΔΟΣ
ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ
ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΔΡΥΜΩΝΑ - ΙΣΤΙΑΙΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:30 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:45π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΧΑΛΚΙΔΑ στάση. Εν συνεχεία για το
χωριό ΠΡΟΚΟΠΙ όπου θα επισκεφτούμε τον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΩΣΣΟ και θα προσκυνήσουμε το σκήνωμά του.
Κατόπιν για ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ παραμονή, γεύμα. Συνεχίζουμε για ΑΙΔΗΨΟ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
απόγευμα ελεύθεροι. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε το χωριό ΙΣΤΙΑΙΑ, ελεύθεροι για βόλτα στην πλατεία. Εν συνεχεία για το
ψαροχώρι

ΑΓΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΛΙΧΑΔΟΣ

παραμονή,

γεύμα.

Επιστροφή

στην

ΑΙΔΗΨΟ

για

να

παρακολουθήσουμε το ομώνυμο Καρναβάλι όπου πλήθος κόσμου μικροί και μεγάλοι καταλύουν στην
παραλιακή οδό με την παρέλαση των αρμάτων και των καρναβαλιστών. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στο
λιμάνι με παραδοσιακά χορευτικά δρώμενα και ολοκληρώνονται με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου.
Δείπνο με DJ σε Αποκριάτικό Πάρτι. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
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 Σηπία που πέφτουν από ύψος 15μ. και δημιουργούν
τους ομωνύμους καταρράκτες σχηματίζοντας μια πανέμορφη κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια και
δάσος. Επιστροφή στις ΡΟΒΙΕΣ παραμονή, γεύμα(κούλουμα). Εν συνεχεία για ΑΙΔΗΨΟ επιβίβαση στο
φέριμποτ για ΑΡΚΙΤΣΑ – ΑΘΗΝΑ με μια ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. ΟΜΟΝΟΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 110 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΛΗΤΩ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην ΑΙΔΗΨΟ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα, 5) φεριμπότ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ
ΟΡΕΙΝΑ ΘΕΡΕΤΡΑ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΖΙΑΚΑ
Η ΑΛΠΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ(ΤΑΥΡΩΠΟΥ) - ΕΛΑΤΗ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ
ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ – ΜΕΤΣΟΒΟ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδών.
Συνεχίζουμε για ΔΟΜΟΚΟ - 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 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΜΕΤΕΩΡΑ, επίσκεψη στην Μονή ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ όπου από τον εξώστη
της βλέπουμε ολόκληρη την ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, τον θεσσαλικό κάμπο και την οροσειρά της Πίνδου .Εν συνεχεία
για το παραδοσιακό ΜΕΤΣΟΒΟ. Θα επισκεφτούμε το Αρχοντικό του Τοσίτσα, την πινακοθήκη του Αβέρωφ
και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα, παραμονή, γεύμα. Επίσης θα μας δοθεί
η ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στα μαγαζιά με τα υφαντά, τα τυριά και τα παραδοσιακά προϊόντα της
περιοχής. Επιστροφή το απόγευμα στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
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 ΝΕΡΑΪΔΟΧΩΡΙ, στάση. Επιστροφή στην ΕΛΑΤΗ με τα εντυπωσιακά αρχοντικά και
ξενώνες που προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική ομορφιά φυσικού κάλους, παραμονή, γεύμα
(κούλουμα). Κατόπιν για ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΔΟΜΟΚΟ – ΛΑΜΙΑ - ΑΘΗΝΑ στάσεις καθ’ οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 118 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ FAMISSIS ‘’ 3*** στην ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΓΝΩΣΤΕΣ ‘’ ΤΖΑΜΑΛΕΣ ‘’
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ
ΚΟΝΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗ
ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΧΑΡΑΔΡΑ ΒΙΚΟΥ - ΚΑΛΠΑΚΙ - ΝΗΣΑΚΙ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ . ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ όπου
θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ στάση και μέσω της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ θα φτάσουμε στο
ΜΕΝΙΔΙ παραμονή, γεύμα. Εν συνεχεία για ΑΡΤΑ και φτάνουμε στο ΜΠΙΖΑΝΙ όπου θα επισκεφτούμε το
Μουσείο με τα Κέρινα Ομοιώματα. Συνεχίζουμε για ΙΩΑΝΝΙΝΑ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο που βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
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 για να παρακολουθήσουμε τις γνωστές ‘’ ΤΖΑΜΑΛΕΣ ‘’ δηλαδή τις μεγάλες

φωτιές που μεταμφιεσμένοι χορεύουν σε διπλές και τριπλές σειρές γύρω τους στις διάφορες γειτονιές με το
γλέντι να κρατάει μέχρι το πρωί. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
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(κούλουμα). Κατόπιν για ΔΟΜΟΚΟ – ΛΑΜΙΑ στάση καθ’ οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 118 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ PALLADION ‘’ 3*** στο κέντρο της
πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ σε δίκλινα δωμάτια, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
‘’ Μπουμπούνες ‘’&‘’ Χάσκαρη ‘’
ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ - ΝΥΜΦΑΙΟ
ΛΙΜΝΑΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ(ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ)
ΜΟΝΗ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΑ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδών. 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, επίσκεψη. Εν συνεχεία για το ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το παραδοσιακό Αλπικό χωριό ΝΥΜΦΑΙΟ με τα πετρόχτιστα σπίτια που
βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Βίτσι σε ύψος 1350μ. στάση. Κατόπιν για ΦΛΩΡΙΝΑ και μέσω μιας
ωραιότατης διαδρομής περνάμε την ΒΙΓΛΑ και το ΠΙΣΟΔΕΡΙ για να καταλήγουμε στον Εθνικό Δρυμό των
Πρεσπών (Μικρής και Μεγάλης), με την μοναδική και σπάνια χλωρίδα και πανίδα. Εκεί θα επισκεφτούμε το
τελευταίο χωριό στα σύνορα με την Αλβανία, τους ΨΑΡΑΔΕΣ της Μεγάλης Πρέσπας ένας παραδοσιακός
ψαράδικος οικισμός, παραμονή, γεύμα. Μετά το φαγητό αναχωρούμε για ΚΑΣΤΟΡΙΑ όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για βόλτα στις όχθες της πανέμορφης λίμνης και ψώνια στα περίφημα γουναράδικά της.
Αργά το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τις Καρναβαλικές εκδηλώσεις της πόλης, τις γνωστές ‘’
ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ ‘’ δηλαδή άναμμα φωτιών στις πλατείες με αποκορύφωμα αυτή που στήνεται στην πλατεία
του Ντουλτσό. Όλοι οι παριστάμενοι πηδούν πάνω από τα αναμμένα κάρβουνα για να απαλλαγούν από το
κακό. Επίσης ο Δήμος προσφέρει σαρακοστιανά εδέσματα και θα υπάρχουν και χορευτικά συγκροτήματα.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
K. Δευτέρα 11/3/2019
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 ΤΡΙΚΑΛΑ παραμονή, γεύμα (κούλουμα). Συνεχίζουμε για ΛΑΜΙΑ

-

ΑΘΗΝΑ με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδών. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) τα ξενοδοχεία ‘’ ANESIS & BYZANTIUM ‘’ 3*** σε
δίκλινα δωμάτια στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΑΠΟΚΡΙΕΣ στα ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
(ΚΟΥΛΟΥΜΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ)
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «BYZANTINO» 4****
H ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

ΑΘΑΜΑΝΙΚΑ ΟΡΗ
ΑΓΝΑΝΤΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ
ΓΥΡΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΙΣΘΜΟ στάση. Κατόπιν για ΡΙΟ θα
περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΑΝΤΙΡΡΙΟ στάση καθ’ οδών. 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). Δείπνο.

Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
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.
K. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση και επίσκεψη στην πόλη της ΛΕΥΚΑΔΑΣ με την γραφική μαρίνα της. Εν
συνεχεία για το τουριστικό ΝΥΔΡΙ παραμονή, γεύμα(κούλουμα). Κατόπιν για ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΑΝΤΙΡΡΙΟ στάση
καθ’ οδόν, θα περάσουμε την κρεμαστή γέφυρα για ΡΙΟ - ΙΣΘΜΟ στάση. ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 135 H/B
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 σε μπουφέ, 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.

9-11/3/2019 3ήμερη

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ(ΑΡΙΔΑΙΑΣ) - ΕΔΕΣΣΑ
(ΜΠΟΥΡΑΝΙ ΣΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟ)
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Σάββατο 9/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΑΜΙΑ στάσεις καθ’ οδών. Κατόπιν
γεύμα καθ’ οδών 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 ‘’ ΒΕΡΓΙΝΑ 3*** . Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή 10/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΠΕΛΛΑ, επίσκεψη(προαιρετική) 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). Κατόπιν γεύμα στην περιοχή. Συνεχίζουμε για ΕΔΕΣΣΑ επίσκεψη
στους περίφημους καταρράκτες της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΥΡΝΑΒΟ όπου θα παρακολουθήσουμε την κατασκευή του ‘’ ΜΠΟΥΡΑΝΙ
‘’ μέσα σ’ ένα πραγματικό γλέντι με τραγούδια και χορούς, με τα διάφορα φαλλικά ομοιώματα και πειράγματα
των ντόπιων να κυριαρχούν, παραμονή, γεύμα (κούλουμα). Επιστροφή για ΛΑΜΙΑ - ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ
με τις ανάλογες στάσεις καθ’ οδόν.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 138 H/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΒΕΡΓΙΝΑ ‘’ 3*** σε δίκλινα δωμάτια
στην πόλη της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, 3) τα 2 πρωινά σε μπουφέ, 4) τα 2 Δείπνα σε μπουφέ, 5) Αρχηγό Συνοδό, 6) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 – v.4389/16) για το ξενοδοχείο, 7) Ασφαλιστική Κάλυψη
Αστικής Ευθύνης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων(Tour Operator), 8) Φ.Π.Α.

10-11/3/2019 2ήμερη

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
( ΜΠΟΥΡΑΝΙ )
ΠΗΛΙΟ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ
Κυριακή 10/3/2019
7:00 π.μ. αναχώρηση από ΠΕΙΡΑΙΑ και 7:15π.μ. από ΟΜΟΝΟΙΑ για ΛΑΜΙΑ με ενδιάμεσες στάσεις καθ’
οδών. Κατόπιν για ΒΟΛΟ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ με τα περίφημα αρχοντικά της και φτάνουμε στα ΧΑΝΙΑ παραμονή,
γεύμα. Επιστροφή στην ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ το μπαλκόνι του ΠΗΛΙΟΥ, στάση. Εν συνεχεία για ΒΟΛΟ - ΛΑΡΙΣΑ
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κ. Δευτέρα 11/3/2019
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΤΥΡΝΑΒΟ όπου θα παρακολουθήσουμε την κατασκευή του ‘’ ΜΠΟΥΡΑΝΙ
‘’ μέσα σ’ ένα πραγματικό γλέντι με τραγούδια και χορούς, με τα διάφορα φαλλικά ομοιώματα και πειράγματα
των ντόπιων να κυριαρχούν, παραμονή, γεύμα (κούλουμα). Επιστροφή για ΛΑΜΙΑ

στάση καθ' οδών.

ΟΜΟΝΟΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ : 65 B/B
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 1) Το εισιτήριο του πούλμαν, 2) το ξενοδοχείο ‘’ ΜΕTROPOL ‘’ 3*** στην ΛΑΡΙΣΑ σε
δίκλινα δωμάτια, 3) το πρωινό σε μπουφέ, 4) Αρχηγός-Συνοδός, 5) Ο φόρος διαμονής (άρθρο53 –
v.4389/16)

για

το

ξενοδοχείο,

6)

Πρακτόρων(Tour Operator), 7) Φ.Π.Α.

Ασφαλιστική
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Ευθύνης

Ταξιδιωτικών

