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Special Deal
.

New Early Booking

Αγαπητοί φίλοι σας ενημερώνουμε, ότι στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος 
υπέρ του Δημοσίου με την ονομασία “φόρος διαμονής” στα ξενοδοχειακά καταλύματα, που έχει εφαρμοστεί από την 01/01/2018. Το 
ποσό του φόρου ανά ημέρα ανά δωμάτιο, διαμέρισμα ή σουίτα βάση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας ορίζεται στο ποσό των 0,50€ για 
ξενοδοχεία 2 αστέρων, 1,5€ για ξενοδοχεία τριών αστέρων, 3€ για ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων και 4€ για ξενοδοχεία πέντε αστέρων. 
Η επιβολή του εν λόγω φόρου θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο.

Μη παραλείψετε να παρατηρήσετε την ειδική σήμανση που σας ενημερώνει για τα χαρακτηριστικά του κάθε πακέτου, όπως επίσης 
προσφορές, επιπλέον εορταστικές παροχές και bonus έγκαιρης κράτησης.



Σας Προτείνουμε

06 Καρπενήσι Avaris Hotel

08 Δελφοί King Iniohos Hotel

09 Καλαμπάκα Divani Meteora Hotel

10 Πτολεμαίδα Apsis Hotel

12 Π. Κατερίνης Sentido Mediterranean Village

14
Θεσσαλονίκη

Holiday Inn

15 Mediterranean Palace

16 Ξυλόκαστρο Sikyon Coast Hotel and Resort

Ξενοδοχεία στην Ελλάδα

18
Βραυρώνα Dolce Attica Riviera Athens

Καλαμάτα Messinian Bay

19

Βραχάτι Κορινθίας Alkyon Resort

Ρίο Porto Rio Hotel

Καλάβρυτα Kalavrita Canyon Hotel & Spa

20

Βυτίνα
Grand Vytina Hotel & Suites

Nymfasia Arcadia Resort

Ναύπλιο
Amalia Nauplia

Rex

21

Καμίνια Πάτρας Poseidon Palace

Πάτρα Airotel Achaia Beach

Σπάρτη Maniatis Hotel

22 Δελφοί
Amalia Delphi Hotel

Delphi Palace

23 Αράχοβα
Anemolia Resort & Conference

Arahova Inn & Conference

24

Καμένα Βούρλα Mitsis Galini Wellness Spa & Resort

Ερέτρια
Negroponte

Amaronda Resort & Spa Eretria

25
Ζαγοροχώρια Aristi Mountain Resort

Κόνιτσα Konitsa Mountain Hotel



26 Ιωάννινα
Mitsis Grand Serai Congress & Spa

Epirus Palace Hotel & Conference 
Center

27

Μουζάκι 
Καρδίτσας

Mouzaki Palace

Λίμνη Πλαστήρα
Naiades Hotel Resort & Conference

Nevros Hotel Resort & Spa

28

Καρδίτσα Thessalikon Grand

Καλαμπάκα Amalia Hotel Kalampaka

Βέροια Aiges Melathron

29

Καστοριά Esperos Palace

Παλαιός Άγιος 
Αθανάσιος

Kaimak Inn Spa & Resort

Domotel Neve Mountain 
Resort & Spa

30 Πορταριά
Xenia Palace Portaria

Portaria Hotel

31 Βόλος
Domotel Xenia Volos

Volos Palace

32 Χάνια Πηλίου

Manthos Resort Hotel & Spa

Chania Palace

Chania Hotel

33

Λεπτοκαρυά Poseidon Palace

Θεσσαλονίκη
Lazart Hotel

The Met Hotel

34 Καβάλα
Lucy Hotel

Esperia Hotel

35
Ξάνθη Hotel Z Palace & Congress Center

Αλεξανδρούπολη Ramada Plaza Thraki

Οργανωμένες εκδρομές
στην Ελλάδα

37 Βυτίνα, Δημητσάνα, Μονεμβασιά

38 Μεσσηνιακά Κάστρα

39 Κοσμοπολίτικη Αράχοβα

40 Θεσσαλική Γη, Μέτσοβο, Τύρναβος

41 Αλπική Ευρυτανία Πολυτελείας

42 Παραδοσιακά Τζουμέρκα, Ιωάννινα

43 Ιωάννινα, η πόλη των γραμμάτων & των τεχνών

44 Καστοριά, Νυμφαίο, Λουτρά Πόζαρ

45 Χριστούγεννα στον μυθικό Όλυμπο

46 Θεσσαλονίκη, Αμφίπολη

47 Θεσσαλονίκη, Σαντάνσκι

48 Καβάλα, η Μέκκα του καπνού 
& εκδρομή στην Ονειρούπολη

49 Αλεξανδρούπολη Αδριανούπολη Ραιδεστός στο 
Σταυροδρόμι των λαών & των πολιτισμών

50 Βόλος & τραινάκι Πηλίου

Οργανωμένες εκδρομές
στο Εξωτερικό

52 Πανόραμα Βουλγαρία

53 Μπάνσκο

54 Αδριανούπολη η μεγαλοπρεπής

55 Οχρίδα… η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων

56 Κύπρος

58 Όροι Συμμετοχής



Avaris Hotel 5* Καρπενήσι

Το ξενοδοχείο Avaris, είναι χτισμένο στο μαγευτικό Καρπενήσι. Η ζεστή φιλοξενία των ανθρώπων 
του αλλά και η πολυτέλεια των χώρων του, συνθέτουν έναν ιδανικό συνδυασμό για όσους 

αναζητούν μια πραγματική απόδραση από την καθημερινότητα. Μια βόλτα απο το Spa του Avaris 
θα σας χαρίσει στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας. Οι εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες του ξενοδοχείου 
περιλαμβάνουν αίθουσα αναψυχής, παιδότοπο και 24ωρη υπηρεσία υποδοχής. Για όσους θέλουν 
να γυμναστούν και να διατηρήσουν τη φόρμα τους και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, το 
ξενοδοχείο διαθέτει χώρους άθλησης και ευεξίας. Ο κήπος αποτελεί, ίσως, το καλύτερο σημείο 
για να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο και μπαρ χαρίζοντας την 
ευκαιρία στους επισκέπτες του να χαλαρώνουν στο τέλος της ημέρας. 

Τιμές το άτομο με πλήρη διατροφή & Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και μουσική από Dj

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Standard

Loft 
triple

Δίκλινο  
Deluxe

Loft 
Suite Suite 3ο & 4ο άτομο 

ενήλικας
3ο & 4ο άτομο 
παιδί έως 12

Μονόκλινο 
Standard

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 285 € 305 € 325 € 385 € 455 € Δωρεάν Δωρεάν 425 €

4 365 € 395 € 425 € 495 € 585 € Δωρεάν Δωρεάν 545 €

Θεοφάνια
2 165 € 175 € 195 € 225 € 275 € Δωρεάν Δωρεάν 245 €

3 245 € 265 € 285 € 335 € 395 € Δωρεάν Δωρεάν 360 €

Ενδιάμεσα*
1 60 € 65 € 70 € 95 € 115 € Δωρεάν Δωρεάν 90 €

2 120 € 130 € 140 € 190 € 230 € Δωρεάν Δωρεάν 180 €

 
* Οι τιμές στις ενδιάμεσες ημερομηνίες είναι τιμές με ημιδιατροφή | Μέγιστη χωρητικότητα δωματίων: Standard: 2 ενήλικες & 

baby cot | Loft Triple: έως 3 ενήλικες | Deluxe: έως 4 ενήλικες | Loft Suite: έως 4 ενήλικες | Suite: έως 4 ενήλικες 
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Περιλαμβάνονται

Παιδική 
ψυχαγωγία 

κάθε 
απόγευμα

Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ | Γεύμα καθημερινά 
σε πλούσιο μπουφέ | Δείπνο καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 
εκτός των ημέρων 24/12 & 31/12 | Εορταστικό Gala στην 
αίθουσα Sivilla με πλούσιο μπουφέ & μουσική dj στις 24/12 & 
31/12 | Ζωντανή μουσική στο Zeppelin coctail bar στις 23/12, 
25/12, 30/12 & 01/01 & dj στις 05/01 | Παιδική ψυχαγωγία κάθε 
απόγευμα στο χωρο του play room 18:00 - 23:00 (22/12 έως 
& 06/01) | Παιδικό πάρτυ με κλόουν και ανιματέρ στις 25/12 
& 01/01 | Ελεύθερη πρόσβαση στο internet  | Δωρεάν χρήση 
του γυμναστηρίου | Έκπτωση 20% στον χωρο του fitness spa 
(υδρομασάζ & σάουνα)
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Δυνατότητα κοντινών αποδράσεων σε Αράχοβα, 
Αγόριανη, Γραβιά & Ναύπακτο!

Το ξενοδοχείο King Iniohos είναι ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο στους Δελφούς και αποτελεί 
ιδανική βάση για εξορμήσεις στις γύρω περιοχές(Αράχοβα, Άμφισσα, Ιτέα και Γαλαξίδι). 

Τα στοιχεία από ξύλο και πέτρα είναι εμφανή σε όλους τους χώρους του, δημιουργώντας 
μια ζεστή και φιλόξενη αίσθηση στους επισκέπτες του. Όλοι οι χώροι διαθέτουν κλιματισμό, 
το ξενοδοχείο διαθέτει το δικό του παραδοσιακό εστιατόριο καθώς και ένα μεγάλο, άνετο 
σαλόνι με μπαρ και τζάκι. Επιπρόσθετα το King Iniohos,βρίσκεται στους πρόποδες του 
βουνού του Παρνασσού, προσφέροντας ασυναγώνιστη και μαγευτική θέα. Στο King Inio-
hos με τα ζεστά τζάκια, τα άνετα δωμάτια και τις ευρύχωρες σοφίτες θα ανακαλύψετε μια 
ατμόσφαιρα χαλάρωσης, ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν τις διακοπές τους στους 
Δελφούς. Τα δωμάτια διαθέτουν κεντρική θέρμανση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, WIFI 
και στεγνωτήρα μαλλιών.

King Iniohos Hotel 4* Δελφοί

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο 
παιδί 7-12

4ο άτομο  
παιδί έως 6

4ο άτομο 
παιδί 7-12

Suite 
2+2

Suite 
2+3

Suite 
3+2 Μονόκλινο

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 159 € 119 € 80 € 80 € 80 € 655 € 695 € 735 € 209 €

4 195 € 145 € 100 € 100 € 100 € 805 € 855 € 915 € 255 €

Θεοφάνια 2 99 € 69 € 50 € 50 € 50 € 415 € 445 € 475 € 135 €

3ο άτομο παιδί έως 6 ετών δωρεάν | Περιλαμβάνονται: Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ εντός του ξενοδοχείου 
| Εορταστικό ρεβεγιόν με πλούσιο φαγητό και ζωντανή μουσική στο εστιατόριο Symposium (απόσταση από το ξενοδοχείο 

400 μέτρα) | Early booking:  Οι τιμές ισχύουν με κράτηση έως 21/11 και για περιορισμένο αριθμό δωμάτιων.  Έπειτα θα 
προσαυξηθούν περίπου 15%
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Περιλαμβάνονται

Πρωινό καθημερινά σε Αμερικάνικο μπουφέ | Δείπνο σε πλούσιο 
εορταστικό μπουφέ | Εορταστικό Gala στις 24/12 & 31/12 με πλούσιο 
φαγητό και μουσική στη θέση της ημιδιατροφής | Εορταστικά γλυκίσματα 
και ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη | Παιδική ψυχαγωγία στις 
24/12, 25/12, 31/12 & 01/01 | Απογευματινό ρόφημα στις 24/12, 
25/12, 31/12 & 01/01 | Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet | Δωρεάν 
χρήση του γυμναστηρίου, του χαμάμ και της σάουνας | Early Check in & 
Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας | Δωρεάν μεταφορά & ξενάγηση 
σε 2 μοναστήρια των Μετεώρων από έμπειρο ξεναγό 

Divani Meteora Hotel 4* Καλαμπάκα

Το Divani Meteora, μέλος του Ομίλου πολυτελών ξενοδοχείων 
Διβάνη στην Ελλάδα, προσφέρει στους επισκέπτες του την 

ευκαιρία να απολαύσουν την παραδοσιακή ελληνική φιλοξενία σε 
ένα σύγχρονο περιβάλλον. Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο 
μας περιβάλλεται από ένα τοπίο απέραντης φυσικής ομορφιάς, 
τους ιερούς βράχους των Μετεώρων, και αποτελεί τον ιδανικό τόπο 
απόδρασης για τους λάτρεις της υπαίθρου. Το ξενοδοχείο προσφέρει 
εκθαμβωτική θέα σε ένα από τα φυσικά θαύματα του κόσμου που 
ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει ακόμη και από το παράθυρο 
του δωματίου του. Το ειδυλλιακό αυτό ξενοδοχείο βρίσκεται σε 
απόσταση τεσσάρων ωρών από την Αθήνα με το αυτοκίνητο, με 
καλές οδικές συνθήκες.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο
παιδί 9-12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
3 295 € 155 € 125 € 435 €

4 390 € 200 € 160 € 575 €

Πρωτοχρονιά
3 265 € 155 € 125 € 375 €

4 350 € 200 € 160 € 495 €

Θεοφάνια
2 145 € 90 € 75 € 229 €

3 215 € 130 € 110 € 339 €

3ο άτομο παιδί έως 8 Δωρεάν 

9



To Apsis Hotel βρίσκεται στην είσοδο του Εμπορίου και αποτελείται 
από 17 δωμάτια τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με την τοπική 

αρχιτεκτονική παράδοση και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. 
Όλα τα δωμάτια διαθέτουν μπαλκόνι, ενώ ο ξενώνας προσφέρει 
συγκλονιστική θέα στον καταπράσινο κάμπο της Πτολεμαΐδας. Ένα 
από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Apsis Hotel είναι η τεράστια 
και περιποιημένη αυλή του γεμάτη από ανθισμένα και μυρωδάτα 
λουλούδια, δέντρα και θάμνους, δημιουργώντας έτσι το απόλυτο 
σκηνικό για να ανασάνετε βουνίσιο αέρα με θέα το Μουρίκι και το 
Άσκιο.

Apsis Hotel 4* Πτολεμαίδα
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Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή 

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο & 4ο  άτομο 
ενήλικας

3ο & 4ο  άτομο 
παιδί έως 12

Διαμέρισμα 
2 χώρων

3ο, 4ο & 5ο άτομο 
ενήλικας

3ο, 4ο & 5ο άτομο 
παιδί έως 12   Μονόκλινο

Χριστούγεννα
3 175 € 115 € Δωρεάν 185 € 115 € Δωρεάν 315 €

4 230 € 150 € Δωρεάν 240 € 150 € Δωρεάν 415 €

Θεοφάνια
2 95 € 60 € Δωρεάν 105 € 60 € Δωρεάν 175 €

3 140 € 90 € Δωρεάν 150 € 90 € Δωρεάν 255 €

Δυνατότητα για Early Check in & Late check out κατόπιν διαθεσιμότητας | Περιλαμβάνονται: Πρωινό σε σπιτικό μπουφέ και το δείπνο σε επιλεγμένο παραδοσιακό μενού 4 πιάτων
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Το 5 αστέρων Mediterranean Village βρίσκεται σε μια όμορφη 
τοποθεσία στην παραλία της Πιερίας. Προσφέρει σπα, μεγάλη 

πισίνα και γυμναστήριο. Το Mediterranean Village διαθέτει 176 
δωμάτια και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Όλοι οι τύποι καταλυμάτων 
είναι άρτια εξοπλισμένοι με μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα και 
τηλεόραση LCD. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου σερβίρει διάφορα 
μεσογειακά εδέσματα από φρέσκα προϊόντα και τοπικά μυρωδικά. 
Απολαύστε ποτά και καφέδες στο lounge bar. Στο μίνι μάρκετ θα 
βρείτε τα απαραίτητα. Το Spa Venus απευθύνεται μόνο σε επισκέπτες 
άνω των 16 ετών και διαθέτει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με 
υδρομασάζ, σάουνα και χαμάμ χωρίς χρέωση. Παρέχονται δωρεάν 
ξαπλώστρες και ομπρέλες στην παραλία και στην εξωτερική 
πισίνα. Τους καλοκαιρινούς μήνες, λειτουργεί στην παραλία κέντρο 
θαλάσσιων αθλημάτων με τζετ σκι, κανό και άλλα. Η περιοχή 
προσφέρεται για διασκέδαση όλες τις ώρες της μέρας και της 
νύχτας. Μπορείτε να χαλαρώσετε στην παραλία ή να επισκεφθείτε 
τα τουριστικά καταστήματα τη μέρα. Το βράδυ, θα βρείτε διάφορα 
μπαρ και εστιατόρια για κάθε προτίμηση. 

Sentido Mediterranean Village 5* 
Π. Κατερίνης

Περιλαμβάνονται

Πρωινό καθημερινά σε εορταστικό μπουφέ (07:30 - 11:00) | Δείπνο 
σε πλούσιο μπουφέ καθημερινά (20:30 - 22:30) |Ζωντανή μουσική 
στις 23/12, 25/12, 29/12, 30/12 & 01/01 (22:30 - 01:30) | Εορταστικό 
Gala με ορχήστρα στις 24/12 & 31/12 με πλούσιο φαγητό (στη θέση 
της ημιδιατροφής), σαμπάνια και κοπή βασιλόπιτας | Για τους μικρούς 
μας φίλους παιδικές ταινίες και διάφορα παιχνίδια καθημερινά (10:00 
- 13:30) & (17:00 - 20:30) εκτός περιόδου Θεοφανίων | Δωρεάν 
χρήση του γυμναστηρίου, της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, του 
χαμάμ και της σάουνας καθημερινά (12:00 - 21:00)

Παιδική 
ψυχαγωγία & 
απασχόληση
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Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3 άτομο  
ενήλικας

3 άτομο  
παιδί 6-14 Family Room 3ο άτομο 

ενήλικας
3ο & 4ο άτομο  

παιδί 6-14 Suite* VIP 
Maisonette Suite* Μονόκλινο

Χριστούγεννα

3 179 € 129 € 89 € 199 € 135 € 102 € 655 € 1005 € 250 €

4 208 € 152 € 104 € 235 € 162 € 125 € 775 € 1195 € 280 €

5 228 € 165 € 114 € 255 € 180 € 129 € 855 € 1385 € 285 €

Πρωτοχρονιά

3 235 € 172 € 117 € 249 € 180 € 135 € 815 € 1245 € 325 €

4 275 € 195 € 142 € 305 € 214 € 165 € 955 € 1445 € 389 €

5 309 € 225 € 162 € 349 € 250 € 185 € 1015 € 1555 € 409 €

Θεοφάνια
2 105 € 79 € 45 € 125 € 89 € 45 € 455 € 595 € 145 €

3 155 € 115 € 65 € 185 € 135 € 65 € 675 € 885 € 209 €

3ο άτομο παιδί έως 5 ετών δωρεάν σε Δίκλινο & 3ο & 4ο άτομο παιδί έως 5 δωρεάν σε Family Room | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο | Early Booking : Οι τιμές 
για Πρωτοχρονιά ισχύουν με κράτηση έως 15/12, έπειτα προσαυξάνονται περίπου 10%

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & Ρε
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Holiday Inn 5* Θεσσαλονίκη

Το Holiday Inn Thessaloniki συνδυάζει την εμπειρία και την 
ποιότητα μιας διεθνούς αλυσίδας ξενοδοχείων με το εκπληκτικό 

Μεσογειακό ταμπεραμέντο και τη φημισμένη Ελληνική φιλοξενία, 
προσφέροντας στους επισκέπτες του, την ιδανική διαμονή. Άνεση, 
αισθητική, προθυμία και χαμόγελο είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία 
που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία του ξενοδοχείου. Βρίσκεται στην 
καρδιά της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης που είναι σταυροδρόμι της 
ιστορίας, της κουλτούρας και του εμπορίου.

Ζήστε τη μαγεία της 
Θεσσαλονίκης σε τιμή έκπληξη!

Τιμές το άτομο με πρωινό

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί 7-12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
3 129 € 75 € 65 € 215 €

4 165 € 93 € 83 € 278 €

Πρωτοχρονιά
3 165 € 90 € 80 € 275 €

4 213 € 113 € 103 € 358 €

Θεοφάνια
2 85 € 50 € 45 € 145 €

3 121 € 68 € 63 € 208 €

3ο άτομο παιδί έως 6  Δωρεάν | Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή 
μουσική στις 24/12 (μενού 4 πιάτων) 40€ ο ενήλικας παιδιά έως 6 δωρεάν,  παιδιά 
7 – 12  20€ | Επιβάρυνση για εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική  στις 31/12 

(μενού 5 πιάτων) 65€ ο ενήλικας παιδιά έως 6 δωρεάν παιδιά 7 – 12  32,5€ | 
Επιβάρυνση ημιδιατροφής ημερησίως 10€ το άτομο 

Holida
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Mediterranean Palace 5*
Θεσσαλονίκη

Το Mediterranean Palace είναι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, με 111 δωμάτια και 7 σουίτες, όλα 

προσεκτικά διακοσμημένα και εξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις, δίπλα 
στα παραδοσιακά “Λαδάδικα” και με εκπληκτική θέα στον Θερμαϊκό 
Κόλπο. Συγκεντρώνει τα ομορφότερα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης, 
τη ζωντανή κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, την εκλεπτυσμένη αίσθηση 
γαλήνης, την παραδοσιακή ζεστή φιλοξενία. Η πολυτέλεια και το στυλ 
σε συνδυασμό με τη στρατηγική του θέση στην καρδιά του εμπορικού 
και οικονομικού κέντρου της πόλης κάνουν το Mediterranean Palace έναν 
ανεπανάληπτο προορισμό. Δύο μόνο βήματα στο εσωτερικό του, φτάνουν 
για να σας συναρπάσουν. Η έμπνευση για την διακόσμηση του lobby 
αντλήθηκε από την αριστοκρατική ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης του ΄30.

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν με μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί 3-12

4ο άτομο  
παιδί έως 12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
3 209 € 95 € 60 € 60 € 355 €

4 275 € 120 € 75 € 75 € 465 €

Πρωτοχρονιά
3 295 € 105 € 65 € 65 € 489 €

4 395 € 125 € 80 € 80 € 665 €

Θεοφάνια
3 205 € 90 € 55 € 55 € 355 €

4 265 € 115 € 70 € 70 € 463 €

3o άτομο παιδί έως 3 ετών δωρεάν | Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 20€ το 
δωμάτιο ημερησίως | Οι τιμές στις 3 νύχτες αφορούν δωμάτια τύπου Superior & στις 4 
νύχτες δωμάτια τύπου Premium για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ενώ στα Θεοφάνια 

αφορούν Premium μόνο

Περιλαμβάνονται

Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 
το βράδυ σε μπουφέ με μουσική

& εορταστικό γεύμα το μεσημέρι στις 25/12 & 01/01 σε 
μπουφέ. Τα υπόλοιπα δείπνα της ημιδιατροφής είναι σε μενού.| 
Γλυκίσματα κατά την άφιξη για την περίοδο των Χριστουγέννων 

και της Πρωτοχρονιάς | Δωρεάν χρήση του Wellness Centre.
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Το Sikyon Coast 4* βρίσκεται στην ομορφότερη παραλία του Κορινθιακού 
κόλπου και συνορεύει με το πευκόδασος του Ξυλοκάστρου. Διαθέτει 

41, πολυτελή, κομψά σχεδιασμένα δωμάτια με καλαίσθητη μοντέρνα 
επίπλωση, συνδυάζοντας την απλότητα με τη κομψότητα & την αρμονία 
με το φυσικό περιβάλλον με θέα προς τη θάλασσα του Κορινθιακού ή το 
όμορφο πευκοδάσος του Ξυλοκάστρου. Το σημείο εστίασης του Ξενοδοχείου 
είναι η ιστορική βίλα του διάσημου έλληνα ποιητή Άγγελου Σικελιανού, ένα 
μοναδικής αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας οικοδόμημα του 20ου αιώνα.  

Πρωινό σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου | Δωρεάν 
Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους 
| 20% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στις θεραπείες 
του Spa | 10% έκπτωση επι του τιμοκαταλόγου στο 
A La Carte μενού του εστιατορίου Palmers | Δωρεάν 
υπαίθριο πάρκινγκ | Παιδική απασχόληση από 
έμπειρους παιδαγωγούς | Δωρεάν χρήση του spa 
(χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ & ατμόλουτρο)

Περιλαμβάνονται 

Παιδική 
ψυχαγωγία & 
απασχόληση

Τιμές το άτομο με πρωινό 

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο 
παιδί 7-12

Family Room 
2 χώρων* Μονόκλινο

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 135 € 55 € 55 € 385 € 225 €

4 180 € 73 € 73 € 510 € 300 €

Ενδιάμεσα 
Θεοφάνια

2 90 € 40 € 40 € 255 € 145 €

3 135 € 58 € 58 € 380 € 220 €

3ο άτομο παιδί έως 12 & 4ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν | Ένας ενήλικας και ένα παιδί έως 6 
ετών στο δωμάτιο έχουν χρέωση μονόκλινου | * Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο | Εξτρά 
παροχές με χρέωση: Εορταστικό Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 με πλούσιο φαγητό και ζωντανή 

μουσική 30 ο ενήλικας & 20€ τα παιδιά έως 12 ετών.
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Ιδανικό ορμητήριο για 

κοντινές αποδράσεις: 

Τρίκαλα Κορινθίας, Λίμνη 

Τσιβλού, Λίμνη Δόξα, 

Καλάβρυτα 
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Messinian Bay 3* Sup. Καλαμάτα

To Messinian Bay βρίσκεται δίπλα στην παραλία, σε μια δημοφιλή 
περιοχή στον Μεσσηνιακό κόλπο και προσφέρει άνετα καταλύματα 

σε φανταστική τοποθεσία. Περιβάλλεται από όμορφο τοπίο με βουνά, 
θάλασσα και καταπράσινες περιοχές. Τα δωμάτια είναι όμορφα 
διακοσμημένα και προσφέρουν υπέροχη θέα στο Μεσσηνιακό Κόλπο, 
το όρος Ταΰγετος και την πόλη της Καλαμάτας. Με υπερσύγχρονους 
εσωτερικούς χώρους, το ξενοδοχείο είναι πλήρως εξοπλισμένο και 
προσφέρει μαγικές και αξέχαστες διακοπές. Το φιλόξενο προσωπικό 
παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με διακριτική φροντίδα. Οι 
επισκέπτες του Messinian Bay μπορούν να μεταβούν στην πόλη της 
Καλαμάτας που βρίσκεται 5χμ. μακριά. 

Dolce Attica Riviera Athens 4* 
Βραυρώνα

Το Dolce Attica Riviera βρίσκεται ακριβώς μπροστά στην 
παραλία του κόλπου της Βραυρώνας. Το κέντρο της 

Αθήνας βρίσκεται σε απόσταση 37 χιλιομέτρων. Όλα τα 
μπανγκαλόου και τα δωμάτια έχουν μπαλκόν, διαθέτουν 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και 
ψυγείο. Τα ιδιωτικά μπάνια είναι εξοπλισμένα με στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Ορισμένες μονάδες 
προσφέρουν θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Καθημερινά σερβίρεται 
μπουφές πρωινού στο κεντρικό εστιατόριο. Το κεντρικό μπαρ 
διοργανώνει θεματικές εκδηλώσεις. Το κέντρο σπα παρέχει 
περιποιήσεις θαλασσοθεραπείας, εσωτερική θερμαινόμενη 
πισίνα και υδρομασάζ, με πρόσθετη χρέωση. Τα μπουρνούζια 
και οι παντόφλες είναι δωρεάν. Στις παροχές περιλαμβάνονται 
μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο πετάνκ και κέντρο θαλάσσιων 
αθλημάτων.

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν με μουσική Dj & τα Θεοφάνια με πρωινό

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο 
παιδί 6-12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 145 € 105 € 70 € 195 €

4 190 € 137 € 93 € 254 €

Θεοφάνια
2 95 € 69 € 49 € 129 €

3 140 € 101 € 72 € 188 €

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά | Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Νύχτες
Δίκλινο 

Deluxe θέα 
βουνό

Δίκλινο 
Deluxe θέα 
θάλασσα

Δίκλινο 
Premium θέα 

βουνό

3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο 
παιδί 6-12

Μονόκλινο 
Deluxe θέα 

βουνό

2 159 € 175 € 195 € 100 € 80 € 235 €

3 229 € 249 € 279 € 145 € 115 € 330 €

3ο άτομο παιδί έως 12 &  4ο άτομο παιδί (μόνο στο κρεβάτι των γονιών – και για περιορισμένο 
αριθμό δωματίων) έως 5 δωρεάν σε όλους τους τύπους δωματίων |3ο άτομο ενήλικας & 
4ο άτομο παιδί 6-12 μόνο σε premium | Ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 με την σαγηνευτική 

Κωνσταντίνα και την ορχήστρα της & γιορτινό δώρο Spa μια θεραπεία αποσυμφόρησης 15 
λεπτών σε κάθε επισκέπτη που θα μείνει τουλάχιστον 2 νύχτες | Επιβάρυνση μεταφοράς Από και 

προς Αθήνα 20€ κατ’ άτομο

3ο άτομο παιδί έως 5 Δωρεάν
ΚαΚ λααμάτ
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Alkyon Resort 5* Βραχάτι Κορινθίας

Porto Rio Hotel 4* Ρίο

Το Porto Rio Hotel βρίσκεται σε μια καταπράσινη περιοχή 35 
στρεμμάτων και προσφέρει ευρύχωρα δίκλινα δωμάτια με 

θέα στο βουνό ή τη θάλασσα.

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν & 4ο άτομο παιδί έως 3 μόνο σε superior δωμάτιο 
δωρεάν | Ένας ενήλικας & 1 παιδί έως 12 έχουν χρέωση μονόκλινου | Διαμέρισμα ή 
Μεζονέτα για 4 άτομα από 335€. Ζητήστε μας αναλυτικό τιμοκατάλογο | Ζητήστε μας 

τιμές για μονόκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνονται: Περιλαμβάνονται: Κοκτέιλ καλωσορίσματος με εορταστικές μελωδίες| 
Μελομακάρονα & κουραμπιέδες | Χριστουγεννιάτικο & Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν στις 
24 & 31/12 με ορχήστρα | Ανήμερα Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς ντουέτο με ζωντανή 
μουσική | Πρωτοχρονιάτικη πίτα με δώρο διαμονή 2 ατόμων σε junior suite με ημιδιατροφή 
& μασάζ 25 λεπτών | Χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνα, γυμναστηρίου και τζακούζι | 
20% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa (εξαιρουμένων των πακέτων) | Αίθουσα για 
χαρτιά & επιτραπέζια παιχνίδια | Πρωινή / απογευματινή δημιουργική απασχόληση παιδιών 
καθημερινά και κατά την διάρκεια του ρεβεγιόν

Τιμές το άτομο με πρωινό 

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
standard

Δίκλινο 
Deluxe

3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί 3-12 Σοφίτα* Μον/νο 

standard

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 194 € 250 € 60 € 30 € 885 € 357 €

4 258 € 328 € 80 € 40 € 1165 € 468 €

Θεοφάνια 3 164 € 209 € 60 € 30 € 835 € 297 €

Kalavrita Canyon Hotel & Spa 4*Καλάβρυτα

Σε κεντρική τοποθεσία στα Καλάβρυτα, αυτό το ξενοδοχείο 
διαθέτει σπα με ατμόλουτρο και μοντέρνα δωμάτια με επιφάνεια 

εργασίας και δωρεάν Wi-Fi. Το Χιονοδρομικό Κέντρο του Χελμού 
απέχει 14 χιλιόμετρα. Τα πολυτελή δωμάτια στο Kalavrita Canyon 
Hotel & Spa περιλαμβάνουν τηλεόραση με οθόνη plasma 26 
ιντσών με δορυφορικά κανάλια και DVD player. Τα μαρμάρινα 
μπάνια είναι εξοπλισμένα με ντους υψηλής πίεσης και μεγεθυντικό 
καθρέφτη.

*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο | 3ο άτομο παιδί έως 2 δωρεάν | Οι τιμές 3ου 

ατόμου ενήλικα και παιδιού αναφέρονται σε όλους τους τύπους δωματίων

Τιμές το άτομο με πλήρη διατροφή & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Achaios

Δίκλινο 
Κεντρικό

3ο άτομο  
ενήλικας

4ο άτομο παιδί 
2-12 ετών

Μονόκλινο 
Achaios

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

2 145 € 160 € 127 € 95 € 195 €

3 199 € 220 € 168 € 120 € 265 €

4 255 € 279 € 205 € 145 € 332 €

Θεοφάνια
1 59 € 65 € 48 € 33 € 78 €

2 104 € 118 € 85 € 60 € 142 €

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν | 4ο άτομο παιδί μόνο στο κεντρικό κτήριο | Περιλαμβά-
νονται: Πλούσιο μπουφέ πρωί, μεσημέρι & βράδυ με μοναδικές γεύσεις & απεριόριστα 
ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των δείπνων (μη εμφιαλωμένα: κρασί, μπύρα, 

αναψυκτικά) | Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους | Late Check out 
μέχρι τις 16:00 | Mini Club με διευρυμένο ωράριο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και 

εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς | Εορταστικό ρεβεγιόν 24 & 31/12 με τον Γιώργο 
Γερολυμάτο και την Ειρήνη Φιλίνη & μουσική διασκέδαση στις 25/12 & 01/01 με την 

Ειρήνη Πεφάνη και το συγκρότημα a Capella

Τιμές το άτομο με πλήρη διατροφή & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική  
& τα Θεοφάνια με ημιδιατροφή

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
standard

3ο άτομο 
ενήλικας

Δίκλινο 
superior

3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο 
παιδί 4-12

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

2 169 € 118 € 188 € 131 € 94 €

3 208 € 145 € 235 € 165 € 117 €

4 239 € 167 € 274 € 191 € 137 €

Θεοφάνια
2 110 € 77 € 129 € 90 € 65 €

3 165 € 115 € 192 € 134 € 96 €

19



Amalia Nauplia 4* Ναύπλιο
Rex 3* Ναύπλιο

Βρίσκεται στα προάστια του ιστορικού Ναυπλίου. Στεγάζεται σε ένα 
νεοκλασικό κτήριο και προσφέρει πολυτελή δωμάτια με μπαλκόνι 

και θέα στο Παλαμήδι, στη θάλασσα ή στους καταπράσινους κήπους 
και εστιατόριο που σερβίρει μεσογειακή κουζίνα. Τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια του, είναι διακοσμημένα σε μοντέρνο στυλ. Διαθέτουν 
δορυφορική/καλωδιακή τηλεόραση LCD και ενσύρματο internet. 

Το 3 αστέρων Rex Hotel βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στο 
γραφικό Ναύπλιο και παρέχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους 

και δωρεάν δημόσιο χώρο στάθμευσης. Προσφέρει κλιματιζόμενα 
δωμάτια με θέα στη γύρω περιοχή και την πόλη. Τα δωμάτια του 
Rex διαθέτουν νεοκλασικό ντιζάιν, δάπεδο με μοκέτα, δορυφορική 
τηλεόραση και θυρίδα ασφαλείας. Το μπάνιο περιλαμβάνει στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Grand Vytina Hotel & Suites 3* Βυτίνα

Το Grand Vytina Hotel & Suites δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό να 
ταξιδέψει τους επισκέπτες του σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωσης, 

ηρεμίας, ζεστής φιλοξενίας και διακριτικής πολυτέλειας. 20 συνολικά 
δωμάτια, σε πάλ και γήινα χρώματα με δομικά υλικά το ξύλο και 
την τοπική πέτρα να κυριαρχούν, ενώ οι παροχές και οι σύγχρονες 
ανέσεις αντανακλούν την ποιότητα των υπηρεσιών. Το καθιστικό 
του ξενοδοχείου μας με το μεγάλο τζάκι, το καφέ και τους άνετους 
καναπέδες προσφέρεται για συζητήσεις, χαλάρωση και προετοιμασία 
για μικρές αποδράσεις στην μαγεία της ορεινής Αρκαδίας. Nymfasia Arcadia Resort 4* Βυτίνα

Το Nymfasia Arcadia Resort βρίσκεται στο ορεινό χωριό Βυτίνα στην 
Αρκαδία σε μια λοφώδη περιοχή στους πρόποδες της οροσειράς 

του Μαινάλου. Διαθέτει εστιατόριο και χώρο αποθήκευσης εξοπλισμού 
σκι και κέντρο σπα και ευεξίας. Σε όλους τους χώρους παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια περιλαμβάνουν καλαίσθητη διακόσμηση, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και μίνι μπαρ. Έχουν μπαλκόνι με θέα 
στο βουνό και πολυτελή μπάνια με μπανιέρα ή ντους, στεγνωτήρα 
μαλλιών και μπουρνούζι. Σε ορισμένα δωμάτια υπάρχουν τζάκι και 
καθιστικό. Στο θέρετρο παρέχονται δωρεάν ποδήλατα και υπηρεσίες 
μασάζ. Στις εγκαταστάσεις του καταλύματος λειτουργούν καταστήματα, 
ενώ η γύρω περιοχή προσφέρεται για πεζοπορία.

Το Grand Vytina είναι ένα παραδοσιακό πέτρινο κατάλυμα που 
προσφέρει μονάδες με μπαλκόνι με θέα στο όρος Μαίναλο. 

Βρίσκεται σε μια ήσυχη τοποθεσία στη Βυτίνα, ενώ διαθέτει επίσης σνακ 
μπαρ και δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Όλα τα στούντιο 
και τα διαμερίσματα στο Grand Vytina έχουν θέρμανση, καλαίσθητη 
διακόσμηση με πέτρινους τοίχους και ξύλινα έπιπλα σε ζεστές 
αποχρώσεις. Περιλαμβάνουν επίσης άρτια εξοπλισμένη μικρή κουζίνα 
και τραπέζι φαγητού. Είναι εξοπλισμένα με μίνι μπαρ και τηλεόραση.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια | Τιμές το άτομο με πρωινό

Νύχτες Δίκλινο 3 άτομο 
ενήλικας

3 άτομο παιδί 
6-12 Τετράκλινο Μονόκλινο

2 68 € 40 € 30 € 195 €* 105 €

3 102 € 60 € 45 € 293 €* 158 €

3 άτομο παιδί έως 5 δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια | Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν 

Νύχτες Δίκλινο 
Deluxe

Junior 
Suite

3ο άτομο  
ενήλικας

3ο & 4ο άτομο 
παιδί έως 12 Μονόκλινο

3 289 € 329 € 96 € 66 € 465 €

4 382 € 434 € 128 € 88 € 610 €

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια |Τιμές το άτομο με πρωινό 

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο ενήλικας Family room *

3 180 € 42 € 420 €

4 239 € 56 € 558 €

Τιμές το άτομο με Smart All inclusive

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο παιδί 
έως 10 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 269 € 199 € 165 € 385 €

4 335 € 250 € 205 € 495 €

Θεοφάνια
2 159 € 115 € 99 € 240 €

3 225 € 150 € 125 € 344 €

Ενδιάμεσα
1 62 € 36 € 36 € 98 €

2 119 € 70 € 70 € 188 €

3ο άτομο παιδί έως 10 δωρεάν | Για οικογένειες 2 ενηλίκων και 2 παιδιών έως 10 
που επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση 15% στο δεύτερο δωμάτιο | 
Διασκέδαση με το μαγικό τρενάκι, με τραμπολίνο, face painting, ξύλινα σπιτάκια, το 

ελαφάκι Ρούντολφ, αυτοκινητάκια και πολλές άλλες δραστηριότητες | Όλα τα παιδιά θα 
παίζουν, ενώ οι μεγάλοι θα απολαμβάνουν ζεστό καφέ και κάστανα σε διαμορφωμένο 

χώρο | Κάθε απόγευμα, ζεστά κάστανα περιμένουν μικρούς και μεγάλους

*Οι τιμές  αφορούν 2 ενήλικες και 3 παιδιά  στο σύνολο | 3 άτομο παιδί έως 6 δωρεάν Για 5 διανυκτερεύσεις και άνω έκπτωση στις παραπάνω τιμές 10%

παίζουν, ενώ
χώρχ ο 
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Airotel Achaia Beach 4* Πάτρα

Το Airotel Achaia Beach περιλαμβάνει δωμάτια με μπαλκόνι και θέα 
στον Πατραϊκό Κόλπο, στα βουνά και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. 

Διαθέτει γυμναστήριο και σάουνα. Το πρωί προσφέρεται πιστοποιημένο 
ελληνικό πρωινό. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια περιλαμβάνουν 
δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και παροχές για καφέ. Το 
πρωινό μπορεί να σερβιριστεί και στα δωμάτια των επισκεπτών. Στο 
εστιατόριο Achaia Beach σερβίρονται ελληνικά και ευρωπαϊκά πιάτα, 
θαυμάζοντας τη θέα στη θάλασσα και στον κήπο. Σε όλους τους 
χώρους του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν ενσύρματο internet.

Το Poseidon Palace βρίσκεται μόλις 20 λεπτά μακριά από το κέντρο 
της Πάτρας σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον. Σε ολόκληρη 

την ιδιοκτησία διατίθεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση στο internet. Όλα 
τα δωμάτια είναι διακοσμημένα σε διαφορετικά στιλ και χρώματα 
και περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, μίνι μπαρ, 
θυρίδα ασφαλείας και στεγνωτήρα μαλλιών. Το ξενοδοχείο προσφέρει 
ένα πολυτελές εστιατόριο.Γυμναστείτε στο πλήρως εξοπλισμένο 
γυμναστήριο και απολαύστε τη σάουνα και το χαμάμ.

Poseidon Palace 4* Καμίνια Πάτρας

Το μοντέρνο Maniatis Hotel βρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης. Διαθέτει 
μαρμάρινο λόμπι με καλόγουστους χώρους καθιστικού και lounge, 

ένα a la carte εστιατόριο και αίθουσα πρωινού. Σε όλους τους χώρους 
του ξενοδοχείου παρέχεται δωρεάν Wi-Fi πρόσβαση. Κάθε δωμάτιο 
είναι εξοπλισμένο με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση 28 ιντσών 
LED, ψυγείο και στεγνωτήρα μαλλιών. Το Maniatis Hotel βρίσκεται στο 
κέντρο της Σπάρτης και αποτελεί εξαιρετική αφετηρία για εκδρομές στη 
Λακωνία, επισκέψεις στο αρχαιολογικό μουσείο , το μουσείο τέχνης, το 
Ελληνικό Μουσείο Ελιάς και πολλά άλλα αξιοθέατα.

Maniatis Hotel 3* Σπάρτη

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά | Τιμές το άτομο με πλήρη διατροφή & ρεβεγιόν

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο  
ενήλικας

4ο άτομο  
παιδί έως 14*

4ο άτομο  
παιδί έως 14** Μονόκλινο 

2 119 € 90 € 75 € 55 € 172 €

3 169 € 130 € 100 € 70 € 245 €

4 217 € 160 € 130 € 90 € 318 €

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί 3-10 Μονόκλινο 

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 135 € 129 € 70 € 199 €

4 173 € 167 € 90 € 257 €

Θεοφάνια 
2 89 € 85 € 45 € 135 €

3 127 € 123 € 65 € 193 €

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν παιδί δικό του κρεβάτι |** Οι τιμές 
αφορούν παιδί στο κρεβάτι των γονιών | Στην διατροφή περιλαμβάνεται απεριόριστη 

κατανάλωση κρασιού

3ο άτομο παιδί έως 2 δωρεάν | Το πρωινό είναι σε μπουφέ και τα δείπνα σε επιλεγμένα 
εορταστικά μενού 4 πιάτων

Περιλαμβάνονται: Απογευματινό Happy Hour:  (από τις 17.30-19.00) που θα περιλαμβά-
νει καφέ φίλτρου, pop corn, mini sandwich | Χρήση παιδότοπου με παιχνίδια & ασχολίες 

για τους μικρούς μας φίλους, με επίβλεψη των γονέων | Μία δωρεάν χρήση χαμάμ & 
σάουνας στο σύνολο των διανυκτερεύσεων, ανά δωμάτιο | Εορταστικό Ρεβεγιόν στις 24 
και 31 Δεκεμβρίου, το οποίο αντικαθιστά την ημιδιατροφή της ημέρας με μουσική από 

D.J. ή ζωντανή μουσική από ορχήστρα  

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά | Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και ποτά, απογευματινό 
Happy Hour και Εορταστικό Ρεβεγιόν στις 24 και 31 Δεκεμβρίου

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο & 4ο άτομο 
παιδί έως 6 ετών

3ο & 4ο άτομο 
παιδί 7-12 Μονόκλινο

2 125 € 88 € Δωρεάν 65 € 175 €

3 189 € 130 € Δωρεάν 95 € 265 €
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Amalia Delphi Hotel 4* Δελφοί

Σε μια πλαγιά του Παρνασσού, στην έξοδο της πόλης των 
Δελφών, το Amalia προσφέρει πανοραμική θέα στην 

καταπράσινη κοιλάδα με τη θάλασσα, την Ιτέα και το Γαλαξίδι στο 
βάθος. Λειτουργεί όλο το χρόνο και διαθέτει εξωτερική πισίνα και 
ένα φιλόξενο lounge με τζάκι. Σε όλους τους χώρους παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi. Τα μοντέρνα δωμάτια έχουν φυσικό φως από τα 
παράθυρα, τη βεράντα ή το μπαλκόνι, καθώς και κλιματισμό 
και θέρμανση. Τα περισσότερα προσφέρουν εντυπωσιακή θέα 
στην κοιλάδα και στη θάλασσα, ενώ μερικά έχουν θέα στους 
εσωτερικούς κήπους. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στο 
lounge του λόμπι με το τζάκι και να θαυμάσουν την εκπληκτική 
θέα στο τοπίο των Δελφών. Απέχει λίγα μόλις λεπτά από τον 
αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο των Δελφών. 

Delphi Palace 4* Δελφοί

Το Delphi Palace είναι ένα ιστορικό 
ξενοδοχείο, φημισμένης αρχιτεκτονικής, 

κτισμένο στις αρχές του 1950. Παρόλο που το 
ξενοδοχείο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο, έχουν 
πραγματοποιηθεί πρόσφατα ανακαινήσεις, 
ώστε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υστερεί σε 
ανέσεις και υπηρεσίες. Με καταπληκτική θέα 
στο μαγευτικό Δελφικό τοπίο, με τον ελαιώνα 
των τεσσάρων εκατομυριών ελαιόδεντρων και 
τον κόλπο του Κορινθιακού, και 12 στρέμματα 
κήπου, το Delphi Palace διαθέτει σουίτες με 
Jacuzzi, μπαρ, gourmet εστιατόριο, εσωτερική 
- εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα, club υγείας 
και ομορφιάς, αίθουσα συνεδριάσεων και 
δεξιώσεων και ανοικτό αμφιθέατρο. Στο Δελφοί 
Παλλάς όλα τα δωμάτια έχουν de-lux μπάνια, 
βεράντες με θέα, κλιματισμό και θέρμανση, 
υπηρεσία δωματίου και είναι εξοπλισμένα με 
τηλεοράσεις, τηλέφωνα, στεγνωτήρα μαλλιών, 
θυρίδες ασφαλείας, mini bar και ασύρματη 
σύνδεση στο Internet.

Περιλαμβάνονται                  

Πλούσιο μπουφέ πρωί, μεσημέρι & βράδυ με μοναδικές γεύσεις 
(αρχίζουν με δείπνο) | Εορταστικούς μπουφέδες παραμονή & 
ανήμερα Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά | Δωρεάν ντόπιο κρασί 
σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά | Κάθε 
απόγευμα, ζεστά κάστανα περιμένουν μικρούς και μεγάλους | Mini 
Club με διευρυμένο ωράριο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και 
εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς| Ψυχαγωγικό πρόγραμμα με 
ζωντανή μουσική και χορό στα ρεβεγιόν 24,25, 31/12& 01/01

Τιμές το άτομο με πρωινό

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας Family* Family * 

με τζάκι Suite** Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 119 € 70 € 475 € 535 € 685 € 195 €

4 139 € 80 € 565 € 645 € 825 € 235 €

Θεοφάνια
2 79 € 45 € 325 € 365 € 465 € 135 €

3 115 € 65 € 475 € 535 € 685 € 195 €

 3ο άτομο παιδί έως 6 Δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 3 παιδιά στο σύνολο | ** Οι τιμές 
αφορούν 3 ενήλικες και 1 παιδί στο σύνολο. | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 14€ οι ενήλικες , δωρεάν τα παιδιά 

έως 6 ετών και 7€ τα παιδιά 7-10 ετών | Επιβάρυνση ρεβεγιόν 25€ ανά ενήλικα και 12,50€ τα παιδιά 

Τιμές το άτομο με πλήρη διατροφή με πακέτο ποτών & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο παιδί 
έως 10 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 259 € 205 € 165 € 377 €

4 319 € 250 € 205 € 475 €

Θεοφάνια
2 159 € 110 € 99 € 240 €

3 215 € 145 € 125 € 330 €

3ο άτομο παιδί έως 10 δωρεάν

ρ
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Anemolia Resort & Conference 4*
Αράχοβα

Το Anemolia Resort & Conference βρίσκεται στις 
παρυφές της Αράχωβας, με πανέμορφη θέα 

στην κοιλάδα των Δελφών και στον Παρνασσό, και 
προσφέρει θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο και 
σάουνα. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν 
στα καλαίσθητα και ευρύχωρα δωμάτια και να 
απολαύσουν την εκπληκτική θέα από το μπαλκόνι 
τους. Το ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν πρωινό σε 
μπουφέ για να ξεκινήσετε τη μέρα σας όμορφα. Το 
χειμώνα, οι επισκέπτες μπορούν να επισκεφτούν το 
κοντινό θέρετρο σκι.

Arahova Inn & Conference 3* Αράχοβα

Το Arahova Inn & Conference βρίσκεται σε μια ήσυχη 
τοποθεσία, στο γραφικό χωριό της Αράχωβας, σε υψόμετρο 

950 μέτρων. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi, 24ωρη ρεσεψιόν, χώρο 
με τηλεόραση/lounge και αίθουσα πρωινού. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει 42 δίκλινα δωμάτια με 1 queen size ή 2 μονά κρεβάτια 
και μπαλκόνι. Όλα περιλαμβάνουν τηλεόραση και τηλέφωνο. Τα 
δωμάτια καθαρίζονται καθημερινά και το πρωινό περιλαμβάνεται 
στην τιμή. Υπάρχουν επίσης αίθουσα παιχνιδιών και αίθουσα 
συνεδριάσεων. Το ξενοδοχείο παρέχει εύκολη πρόσβαση στο 
χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, καθώς και στο αρχαίο 
μνημείο των Δελφών. 

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά | Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν

Νύχτες Δίκλινο 
θέα βουνό

3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί 7- 12

Δίκλινο 
θέα Δελφοί

3ο άτομο  
ενήλικας

3ο  άτομο  
παιδί 7- 12

Family 
Chalet*

3 284 € 170  € 142 € 318 € 190 € 159 € 945 €

4 333  € 199  € 166 € 371 € 222 € 185 € 1112 €

3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο. |Περιλαμβάνεται 
εορταστικό Gala 24/12 & 31/12 και brunch ανήμερα 25/12 & 01/01 | Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 

15/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Θεοφάνια | Τιμές το άτομο με πρωινό

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο ενήλικας 3ο άτομο παιδί έως 6 Μονόκλινο

3 162€ 75€ Δωρεάν 238€

4 210€ 98€ Δωρεάν 313€
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Mitsis Galini Wellness Spa & Resort 5* 
Καμένα Βούρλα

Negroponte 5* Ερέτρια

Το Negroponte Resort  απέχει μόλις 3χλμ. από την ιστορική 
Ερέτρια και βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια είναι 

πολυτελώς διακοσμημένα και διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση, 
μπαλκόνι με θέα στο βουνό ή τη θάλασσα, καθώς επίσης βασικές 
παροχές, όπως μίνι μπαρ και ραδιόφωνο. Στο Negroponte Resort θα 
βρείτε γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο τένις και γήπεδο μίνι ποδοσφαίρου. 

Amaronda Resort & Spa Eretria 4* Ερέτρια

Τιμές το άτομο με πλήρη διατροφή & ρεβεγιόν με μουσική

Περίοδος Νύχτες
Δίκλινο 

standard  
ΘΒ

Δίκλινο 
standard  

ΘΘ

3ο & 4ο 
άτομο  

ενήλικας

4ο άτομο  
παιδί 
3-12

Μεζονέτα 
Family*

Μον/νο 
ΘΒ

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

2 159€ 175 € 80 € 60 € 435 € 264 €

3 219 € 240 € 120 € 90 € 610 € 355 €

Ενδιάμεσα
Θεοφάνια

1 57 € 62 € 40 € 30 € 174 € 92 €

2 114 € 124 € 80 € 60 € 348 € 184 €

ΘΒ Θέα Βουνό, ΘΘ Θέα Θάλασσα | 3ο άτομο παιδί έως 12 και 4ο άτομο παιδί έως 2 
δωρεάν | * Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο | Η προσφορά ισχύει για κρατήσεις που 

θα πραγματοποιηθούν έως 15/11

Περιλαμβάνονται: Προσφορά Καλωσορίσματος στο δωμάτιο κατά την άφιξη τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά | Συμμετοχή στο Επίσημο Ρεβεγιόν, με τη συνοδεία 
μουσικής | Ελεύθερη χρήση Παιδότοπου για παιδιά από 3ων ετών και άνω. | Ελεύθερη χρήση 
της Εξωτερικής Ιαματικής πισίνας Ανά Άτομο / Καθημερινά | Δωρεάν χρήση internet στα 
δωμάτια | Χρήση Γυμναστηρίου με ραντεβού | 10% έκπτωση σε θεραπείες SPA αξίας άνω 
των 50€

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά | Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 

Νύχτες
Δίκλινο 

bungalow 
ΘΚ

3o 
άτομο  

ενήλικας

4o 
άτομο 

παιδί έως 
12

Δίκλινο 
ΘΘ

4o άτομο 
παιδί έως 12

Junior 
Suite*

Μονόκλινο 
bungalow 

ΘΚ

2 154 € 106 € 42 € 169 € 42 € 375 € 213 €

3 209 € 148 € 72 € 229 € 72 € 520 € 290 €

Περιλαμβάνονται: Ποτό καλωσορίσματος και παραδοσιακά γλυκίσματα στην άφιξη | 
Πρωινό & Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ | Ρεβεγιόν 24  & 31/12 στη θέση του δείπνου | Ρεβεγιόν 
Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 24/12 και 31/12 με τον Άγγελο Διονυσίου και ορχήστρα | 
Μελωδικές ερμηνείες ανήμερα Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στο piano bar | Σαμπάνια 
στο ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς | Πρωτοχρονιάτικη πίτα με τυχερό δώρο διαμονή μίας νύχτας 
σε Junior Suite για 2 άτομα, με ημιδιατροφή! | Γιορτινά γλυκίσματα σε κάθε δωμάτιο ανήμε-
ρα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς | Μία ελεύθερη χρήση του γυμναστηρίου, της 
εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και της σάουνας. | Έκπτωση 20% στο Spa (εξαιρούνται 
τα πακέτα) | Πρωινή και απογευματινή απασχόληση παιδιών (3 ως 10 ετών) σε ειδικό χώρο 

ΘΚ Θέα Κήπος, ΘΘ Θέα Θάλασσα | 3o άτομο παιδί έως 12 δωρεάν | * Οι τιμές αφορούν 
2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο | Οι τιμές αποτελούν προσφορά για περιορισμένο 

αριθμό κρατήσεων έως 10/12 και έπειτα προσαυξάνονται 5% περίπου.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά |Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο παιδί 
έως 7-12

2 ενήλικες + 
2 παιδιά*

2 ενήλικες + 2 
παιδιά 7-12 Μονόκλινο

2 154 € 106 € 47 € 350 € 375 € 213 €

3 209 € 148 € 74 € 490 € 520 € 290 €

4 242 € 172 € 98 € 578 € 615 € 338 €

5 279 € 194 € 118 € 675 € 725 € 389 €

*'Ενα έως 6 & ένα έως 12 ετών|  3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν | Επιβάρυνση για δωμάτιο 
με θέα θάλασσα 10% | Περιλαμβάνονται: Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και του 

γυμναστήριου, ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική και ανήμερα | Καθημερινή απασχόληση 
παιδιών | Οι παραπάνω τιμές ισχύουν με κράτηση έως 10/12 και για περιορισμένο αριθμό 

δωματίων. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 5%
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Konitsa Mountain Hotel 4* Κόνιτσα

Aristi Mountain Resort 4* Ζαγοροχώρια

Το Aristi Mountain Resort βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο του 
χωριού Αρίστη, προσφέροντας θέα στο Φαράγγι του Βίκου και στους 

πύργους του Πάπιγκου. Οι επισκέπτες έχουν δωρεάν πρόσβαση στο σπα 
του θερέτρου το οποίο περιλαμβάνει εσωτερική πισίνα, υδρομασάζ, 
σάουνα και ατμόλουτρο. Το Aristi Resort, μέλος της αλυσίδας Small 
Luxury Hotels of the World, είναι ένα συγκρότημα από παραδοσιακά 
πέτρινα κτήρια που διαθέτει κεντρικό lounge με τζάκι. Κάθε μονάδα 
είναι εξοπλισμένη με σύνδεση στο internet και διαθέτει επιφάνεια 
εργασίας. Περιλαμβάνονται επίσης δωρεάν μπουρνούζια, παντόφλες 
και προϊόντα περιποίησης Korres. Παρέχεται υπηρεσία δωματίου.

Το Konitsa Mountain Hotel προσφέρει μαγευτική θέα στα όρη 
Νεμέρτσικα και Τύμφη και στην κοιλάδα του ποταμού Αώου. Παρέχει 

υπηρεσία δωματίου, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους 
και χώρο στάθμευσης. Όλα τα πολυτελή δωμάτια και οι σουίτες στο 
Konitsa Mountain Hotel έχουν παραδοσιακά έπιπλα, ξύλινο δάπεδο 
και σκαλιστή ξύλινη οροφή. Οι μονάδες περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση και δωρεάν ενσύρματη πρόσβαση στο internet.

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια | Τιμές το άτομο με πρωινό

3 άτομο  παιδί έως 12 Family room*

3 307 € 60 € 705 €

4 409 € 80 € 940 €

*Οι τιμές με τον αστερίσκο 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών στο σύνολο | 
Επιβάρυνση ημιδιατροφής 23€ το άτομο ανά ημέρα | Περιλαμβάνεται χρήση Wi-Fi  & των 

εγκαταστάσεων του spa

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά | Τιμές το άτομο με πρωινό

Νύχτες Δίκλινο 
Standard

Δίκλινο  
με τζάκι Suite junior 

suite
3 άτομο  
ενήλικας

3 άτομο  
παιδί 7 - 12

3 135 € 160 € 192 € 200 € 50 € 15 €

4 180 € 213 € 256 € 267 € 67 € 20 €

3 άτομο παιδί έως 6 σε Junior Suite δωρεάν
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Mitsis Grand Serai Congress & Spa 5* Ιωάννινα

Epirus Palace Hotel & Conference Center 5*
Ιωάννινα

Το Epirus Palace Hotel βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία δίπλα στον 
κόμβο της Εγνατίας Οδού και είναι ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων, 

μοναδικό στην κατηγορία του για την ευρύτερη περιοχή της 
Βορειοδυτικής Ελλάδας. Προσφέρει πολύ μεγάλη πισίνα με έκταση 500 
τ.μ, δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους και δωρεάν ιδιωτικό χώρο 
στάθμευσης στις εγκαταστάσεις. Το ξενοδοχείο διαθέτει 200 δωμάτια 
και σουίτες με εξαιρετικό ντιζάιν, σαλόνι με πλούσια διακόσμηση και 
πολυτελές μαρμάρινο μπάνιο. Μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό σας 
στο δωμάτιο. Στο γκουρμέ εστιατόριο Cappuccini του ξενοδοχείου, οι 
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εξαιρετική κουζίνα με τη συνοδεία 
ζωντανής μουσικής. Χάρη στη στρατηγική του τοποθεσία, το ξενοδοχείο 
αποτελεί ιδανική βάση για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν τη γύρω 
περιοχή, τη Λίμνη των Ιωαννίνων, τα γραφικά Ζαγοροχώρια και τις 
πολλές παραλίες της Ηπείρου. Παρέχεται δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς 
από και προς το ξενοδοχείο κατόπιν αιτήματος.

Στην καρδιά των Ιωαννίνων, αυτό το μοναδικό ξενοδοχείο προσφέρει εξαιρετικές επιλογές 
εστίασης, πολυτελή και κομψά καταλύματα και ένα επαγγελματικό κέντρο σπα. Όλα τα 

δωμάτια και οι σουίτες στο Grand Serai είναι όμορφα διαμορφωμένα και διακοσμημένα με 
πινελιές από την Ανατολή. Διαθέτουν ζεστό και κομψό ντεκόρ με εκλεκτά υφάσματα. Όλα τα 
δωμάτια είναι ηχομονωμένα και περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική και συνδρομητική 
τηλεόραση. Το ιδιωτικό σπα του Grand Serai προσφέρει τις πιο πρόσφατες περιποιήσεις 
υγείας και ομορφιάς, για την δική σας απόλυτη χαλάρωση και ευεξία. Οι επισκέπτες μπορούν 
να κάνουν μια αναζωογονητική βουτιά στη μεγάλη εξωτερική πισίνα. Η κεντρική τοποθεσία 
του Grand Serai είναι ιδανική για όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν την πόλη των Ιωαννίνων.

Τιμές το άτομο με smart all inclusive παροχές & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική για 
Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά & με ημιδιατροφή Ενδιάμεσα και Θεοφάνια

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Comfort 

Δίκλινο 
Classic

3o άτομο  
ενήλικας

4o άτομο 
παιδί έως 12

Μονόκλινο 
Comfort

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 269 € 298 € 157 € 157 € 382 €

4 304 € 336 € 179 € 179 € 436 €

Ενδιάμεσα 
Θεοφάνια 

2 114 € 130 € 70 € 70 € 165 €

3 162 € 185 € 105 € 105 € 235 €

3o άτομο παιδί έως 12 δωρεάν | 4o άτομο παιδί έως 12 μόνο σε comfort | Οι τιμές για Χρι-
στούγεννα & Πρωτοχρονιά είναι προσφορά για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων έως 10/11

Περιλαμβάνονται 

Welcome Buffet | Κάλαντα από την φιλαρμονική |Καθημερινά πλούσιο πρωινό, 
μεσημεριανό και βραδινό σε γιορτινούς μπουφέδες | Σε όλα τα γεύματα 
περιλαμβάνονται: χυμοί, αναψυκτικά, μπύρα, ντόπιο κρασί | Παιδική απασχόληση 
από Έλληνες παιδαγωγούς | Χριστουγεννιάτικες γωνιές, Χριστουγεννιάτικο 
χωριό,  Γευσιγνωσία Οίνου |Εορταστικά Ρεβεγιόν 24/12 και 31/12 με ορχήστρα 
για ατελείωτο γλέντι  και χορό & 25/12 και 1/1 με μουσική DJ

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
standard

Δίκλινο 
superior

3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο 
παιδί έως 6

3ο & 4ο άτομο 
παιδί 7-12 Χαγιάτι* Μονόκλινο 

standard

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 292 € 332 € 210 € 90 € 120 € 1050 € 489 €

4 378 € 442 € 270 € 120 € 160 € 1375 € 639 €

Ενδιάμεσα 2 148 € 160 € 120 € 60 € 80 € 645 € 268 €

Θεοφάνια 2 155 € 165 € 115 € 60 € 80 € 655 € 268 €
 

3ο άτομο παιδί έως 6 ετών δωρεάν | Ποτό καλωσορίσματος |Προβολές παιδικών ταινιών | Επιβάρυνση ρεβεγιόν με 
ζωντανή μουσική 45€ ο ενήλικας και 22,50€ τα παιδιά έως 12 ετών (εκτός από το 1ο παιδί έως 6 που είναι δωρεάν και 

το Ρεβεγιόν) | Early Booking τιμή στο Standard δίκλινο (μόνο) για κράτηση και εξόφληση έως 15/11

απααααααα ό κακ ι π
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Mouzaki Palace 4* Μουζάκι Καρδίτσας

Το Mouzaki Hotel & Spa διαθέτει εσωτερική πισίνα, πανοραμική θέα 
στην πόλη και στα βουνά της Θεσσαλίας. Τα δωμάτια είναι ευρύχωρα 

και όλα περιλαμβάνουν μεγάλο ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα. Το μπαρ 
δίπλα στην πισίνα σερβίρει δροσιστικά ποτά και το εστιατόριο Ambrosia 
του ξενοδοχείου προσφέρει μεσογειακή κουζίνα για μεσημεριανό γεύμα 
και δείπνο. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χαλαρώσουν στο lobby 
bar, όπου υπάρχει μια βεράντα με πανοραμική θέα. 

Naiades Hotel Resort & Conference 4*
Λίμνη Πλαστήρα

Το Naiades Hotel Resort & Conference, δεσπόζει πάνω από την 
πανέμορφη Λίμνη Πλαστήρα και διαθέτει κομψά δωμάτια με εκπληκτική 

θέα στη λίμνη. 

Nevros Hotel Resort & Spa 4*
Λίμνη Πλαστήρα

Το Nevros Resort βρίσκεται στο Νεοχώρι και προσφέρει δωμάτια με 
θέα το γαλήνιο περιβάλλον της λίμνης Πλαστήρα. Διαθέτει πλήρως 

εξοπλισμένο γυμναστήριο και δωμάτια με τζάκι, τηλεόραση, θυρίδα 
ασφαλείας και ιδιωτικό μπάνιο. Οι επισκέπτες μπορούν να περιποιηθούν 
τον εαυτό τους στο Aloe Spa Center. Η περιοχή των Μετεώρων είναι 
προσβάσιμη μέσα σε 50 λεπτά με το αυτοκίνητο. Σε όλους τους 
κοινόχρηστους χώρους διατίθεται δωρεάν Wi-Fi.

Τιμές το άτομο με πρωινό ή ημιδιατροφή

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
 ενήλικας

3ο & 4ο άτομο  
παιδί 7-14

Family  
2 χώρων*

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

Θεοφάνια 
(πρωινό)

3 205€ 105€ 59€ 645€

4 262€ 125€ 79€ 835€

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

Θεοφάνια 
(ημιδιατροφή)

3 229€ 159€ 89€ 739€

4 293€ 218€ 119€ 948€

3ο & 4ο παιδί έως 6 δωρεάν | * Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο 
| Επιβάρυνση ρεβεγιόν 35€ οι ενήλικες, παιδιά έως 6 δωρεάν, 15€ παιδιά 7  - 14 ετών 

για τους διαμένοντες με πρωινό , ενώ για τους διαμένοντες με ημιδιατροφή Επιβάρυνση 
ρεβεγιόν 20€ οι ενήλικες, παιδιά έως 6 δωρεάν, 10€ παιδιά 7  - 14 ετών —Εάν δεν χρησι-

μοποιηθεί στο πακέτο της ημιδιατροφής το μεσημεριανό εκείνης της ημέρας

Τιμές το άτομο με πρωινό ή ημιδιατροφή & ρεβεγιόν 

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο & 4ο άτομο  
παιδί 7-14 Τρίκλινο* Family 2χωρο*

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

Θεοφάνια 
(πρωινό)

3 205 € 55 € 550 € 715 €

4 270 € 73 € 722 € 940 €

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

Θεοφάνια 
(ημιδιατροφή)

3 261 € 105 € 720 € 935 €

4 342 € 137 € 945 € 1225 €

3ο & 4ο άτομο παιδί σε δίκλινο δωμάτιο έως 6 δωρεάν |* Οι τιμές για το τρίκλινο αφο-
ρούν 3 ενήλικες ενώ το Family 2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο.

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο  
ενήλικας

Junior 
suite * Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 222 € 90 € 745 € 379 €

4 291 € 119 € 980 € 499 €

Θεοφάνια
2 148 € 60 € 495 € 253 €

3 217 € 89 € 730 € 373 €

Παιδί έως 5 ετών στο κρεβάτι των γονιών δωρεάν | * Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 
παιδιά στο σύνολο | Δωρεάν χρήση spa ,γυμναστήριου, χρήση τζακιού, ελεύθερος χώρος 

στάθμευσης, wi-fi | Επιβάρυνση ημιδιατροφής 12€ το άτομο ημερησίως | Επιβάρυνση 
ρεβεγιόν 20€ το άτομο.
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Thessalikon Grand 5* Καρδίτσα

Το Thessalikon Grand διαθέτει κέντρο άθλησης, ατμόλουτρο, κέντρο 
σπα και ευεξίας και κέντρο ομορφιάς.  Επίσης διαθέτει σύγχρονες 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Τα δωμάτια στο ξενοδοχείο 
προσφέρουν δωρεάν είδη προσωπικής περιποίησης, μίνι μπαρ, τηλέφωνο, 
ιδιωτικό μπάνιο κι άλλες ανέσεις. Μόλις 3 χιλιόμετρα από το κέντρο της 
πόλης και 20 – εύκολα – χιλιόμετρα από τη λίμνη Πλαστήρα, αποτελεί 
αρχιτεκτονικό δημιούργημα αναφοράς. Ενταγμένο φιλικά στο τοπίο, με 
οικολογικό χαρακτήρα και βιοκλιματικό σχεδιασμό, δημιουργεί στον 
φιλοξενούμενο αίσθηση αρμονίας και ευχάριστη διάθεση. Κάθε μέρος 
του ξενοδοχείου μελετήθηκε και σχεδιάστηκε προσεκτικά, ώστε να συνιστά 
οργανικό σύνολο, υψηλής αισθητικής μαζί και λειτουργικότητας. 

Amalia Hotel Kalampaka 4* Καλαμπάκα

Το Amalia Hotel Kalambaka προσφέρει θέα στους Βράχους των 
Μετεώρων και περιβάλλεται από καταπράσινους κήπους. Είναι 

χτισμένο με παραδοσιακά υλικά και έχει οροφές με εμφανή δοκάρια. Οι 
κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν ένα lounge bar με τζάκι, ένα πιάνο 
μπαρ και 2 εστιατόρια. Τα ευρύχωρα δωμάτια του είναι εξοπλισμένα με 
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση και ψυγείο.

Aiges Melathron 4* Βέροια

Σε απόσταση 1χλμ. από το κέντρο της Βέροιας, το Aiges Melathron 
απέχει μόνο 5 λεπτά με το αυτοκίνητο από την Εγνατία Οδό. Διαθέτει 

κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και εστιατόριο. Τα δωμάτια 
του Aiges διαθέτουν σύγχρονη ξύλινη επίπλωση και αίθριο με θέα 
στην εξοχή. Είναι εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση και ιδιωτικό 
μπάνιο. Μερικά δωμάτια διαθέτουν ευρύχωρο καθιστικό με τζάκι. Το 
πρωί, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μπουφέ πρωινού με 
φρέσκα φρούτα και καφέ. Το εστιατόριο Melathron προσφέρει υπηρεσία 
δωματίου και σερβίρει διεθνή κουζίνα και τοπικά πιάτα από φρέσκα 
υλικά. Το Aiges Melathron απέχει 3 λεπτά οδικώς από το Στάδιο της 
Βέροιας και μόλις 950μ. από την πλατεία Καρατάσου. 

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί έως 6 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 169 € 105 € Δωρεάν 239 €

4 213 € 133 € Δωρεάν 302 €

Θεοφάνια 3 139 € 110 € Δωρεάν 209 €
 

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά |Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο παιδί 
έως 12 Μονόκλινο

3 189 € 138 € 110 € 268 €

4 240 € 170 € 135 € 340 €

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν

Τιμές το άτομο με extra smart all inclusive & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο παιδί 
έως 10 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 255 € 185 € 165 € 375 €

4 310 € 225 € 195 € 475 €

Θεοφάνια
2 149 € 105 € 99 € 240 €

3 210 € 137 € 125 € 330 €

3ο άτομο παιδί έως 10 δωρεάν | Για οικογένειες 2 ενηλίκων με 2 παιδιά έως 10 ετών, που 
επιθυμούν 2 διπλανά δωμάτια, παρέχεται έκπτωση στο 2ο δωμάτιο 15%

Περιλαμβάνονται: Εορταστικά διπλά Ρεβεγιόν 24,25, 31 Δεκ.& 01 Ιαν. με ορχήστρα | Ψητά 
κάστανα το απόγευμα | Ψητά κάστανα το απόγευμα | Παιδική ψυχαγωγία με διευρυμένο 

ωράριο και εξειδικευμένους παιδαγωγούς
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Esperos Palace 4* Καστοριά

Το μοντέρνο ξενοδοχείο σπα Esperos Palace διαθέτει πολυτελείς 
κοινόχρηστους χώρους από γκρίζο μάρμαρο και δωμάτια με δρύινο 

δάπεδο. Βρίσκεται στην περιοχή Φουντουκλή, σε απόσταση 3 λεπτών 
από το κέντρο της Καστοριάς. Το σπα του ξενοδοχείου διαθέτει μια 
θερμαινόμενη πισίνα επιφάνειας 60 τ.μ., χαμάμ, πλήρως εξοπλισμένο 
γυμναστήριο και κομμωτήριο. Τα δωμάτια του Esperos Palace συνδυάζουν 
το ντιζάιν με την άνεση. Τα ιδιωτικά μπαλκόνια προσφέρουν θέα στη 
λίμνη και το βουνό. Όλα τα δωμάτια έχουν ευχάριστη διακόσμηση, 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και δωρεάν ενσύρματο/ασύρματο internet. 

Kaimak Inn Spa & Resort 4*
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Το Hotel Kaimak Inn Spa & Resort βρίσκεται στους πρόποδες του 
Καϊμακτσαλάν, στις παρυφές του οικισμού του Παλιού Αγίου Αθανασίου. 

Τα πολυτελή δωμάτια και οι junior σουίτες έχουν τοίχους από τοπική πέτρα 
και μεγάλο μπάνιο με μπανιέρα-υδρομασάζ. 

Domotel Neve Mountain Resort & Spa 4*
Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Αυτό το πολυτελές και καλαίσθητο καταφύγιο περιβάλλεται 
από το υπέροχο τοπίο του όρους Καϊμακτσαλάν (Βόρας) και 

βρίσκεται στα βόρεια της λίμνης Βεγορίτιδας. Οι επισκέπτες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τις εγκαταστάσεις του σπα και του 
γυμναστηρίου. Όλα τα καλαίσθητα δωμάτια συνδυάζουν μοντέρνα με 
παραδοσιακά στοιχεία και περιλαμβάνουν τηλεόραση με οθόνη plasma, 
μίνι μπαρ και δωρεάν Wi-Fi. 

Τιμές το άτομο με πρωινό

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο παιδί 
7 -16

Δίχωρη 
Suite*

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά 4 385 € 120 € 60 € 1350 €

Θεοφάνια 
Ενδιάμεσα 2 137 € 60 € 30 € 627 €

3ο άτομο παιδί έως 6 ετών δωρεάν |* Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο | Επιβάρυν-
ση ρεβεγιόν 45€ ο κάθε ενήλικας και 25€ τα παιδιά έως 12 | Περιλαμβάνονται: Ελεύθερη 
είσοδος στο spa & fitness center , δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας, sauna, hamam, 

Jacuzzi, και θερμαινόμενο ποδόλουτρο

Τιμές το άτομο με πρωινό

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Comfort

Junior  
Suite

3o άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο 
παιδί 
6 - 12

Junior 
Suite*

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 299 € 375 € 120 € 60 € 865 €

4 399 € 499 € 160 € 80 € 1155 €

Ενδιάμεσα
1 69 € 89 € 40 € 20 € 225 €

2 138 € 178 € 80 € 40 € 450 €

Θεοφάνια 2 155 € 205 € 80 € 45 € 485 €

3ο άτομο παιδί έως 5 ετών δωρεάν | 3ο άτομο ενήλικας & 3ο άτομο παιδί 6-12 μόνο σε 
Junior Suite | Οι τιμές με τον αστερίσκο αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο | 

Επιβάρυνση Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 40€ ο κάθε ενήλικας και 25€ τα παιδιά έως 12.

Τιμές το άτομο με πρωινό και ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο  άτομο  
παιδί 6 -12

Deluxe 
Suite* Μονόκλινο

Χριστούγεννα
Πρωτοχρονιά

3 197 € 115 € 30 € 715 € 270 €

4 250 € 148 € 40 € 915 € 339 €

Θεοφάνια 2 107 € 77 € 20 € 405 € 147 €

3ο άτομο παιδί έως 5 δωρεάν |*Οι τιμές αφορούν 4 άτομα στο σύνολο.
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Xenia Palace Portaria 4* Πορταριά

Το πλήρως ανακαινισμένο Xenia Palace Portaria προσφέρει θέα στο 
Βόλο, στον Παγασητικό Κόλπο και στο όρος Πήλιο. Περιλαμβάνει 

κέντρο ευεξίας-σπα, εξωτερική πισίνα που περιβάλλεται από επιπλωμένη 
ηλιόλουστη βεράντα και παιδική χαρά. Τα κλασικά διακοσμημένα δωμάτια 
διαθέτουν δωρεάν Wi-Fi και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Τα δωμάτια και οι 
σουίτες στο Xenia Portaria έχουν δάπεδο με μοκέτα, προσεγμένη επίπλωση 
και ζεστά χρώματα, ενώ παρέχουν επιφάνεια εργασίας, κλιματισμό και 
μίνι μπαρ. Το μπάνιο είναι εξοπλισμένο με μπανιέρα ή ντους, στεγνωτήρα 
μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Στο εστιατόριο Belvedere 
μπορείτε να ξεκινήσετε την ημέρα σας απολαμβάνοντας το πλούσιο 
παραδοσιακό πρωινό με τοπικά και βιολογικά προϊόντα, ενώ στο καφέ-μπαρ 
La Veranda έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε τη μαγευτική θέα, αλλά και να 
δοκιμάσετε τις μοναδικές γεύσεις παραδοσιακής και μεσογειακής κουζίνας.

Portaria Hotel 4* Πορταριά

Το Portaria Hotel απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από την 
κεντρική πλατεία της Πορταριάς, λειτουργεί όλο το 

χρόνο και διαθέτει εποχική εξωτερική πισίνα, υδρομασάζ 
και γυμναστήριο. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους του. Όλα τα ξεχωριστά διακοσμημένα 
δωμάτια του Portaria Hotel περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
δορυφορική τηλεόραση και μίνι μπαρ. Κάθε μπάνιο είναι 
εξοπλισμένο με μπανιέρα ή ντους, προϊόντα περιποίησης 
και παντόφλες. Ορισμένες μονάδες έχουν ξεχωριστό 
σαλόνι. Το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου ετοιμάζει 
και σερβίρει καθημερινά παραδοσιακό σπιτικό πρωινό και 
πιάτα της μεσογειακής κουζίνας. Το lobby bar και το pool 
bar προσφέρουν διάφορα σάντουιτς και ποτά. Παρέχεται 
επίσης υπηρεσία δωματίου.

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & Ρεβεγιόν με μουσική Dj & τα Θεοφάνια με πρωινό.

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Classic

Δίκλινο Πλαϊνή 
θέα θάλασσα Suite 3ο άτομο 

ενήλικας
3ο άτομο  
παιδί 3-12

Μονόκλινο 
Classic

Χριστούγεννα
3 275 € 290 € 395 € 170 € 117 € 435 €

4 375 € 395 € 525 € 245 € 165 € 575 €

Πρωτοχρονιά
3 239 € 252 € 355 € 171 € 117 € 385 €

4 322 € 340 € 482 € 216 € 144 € 515 €

Θεοφάνια
2 125 € 134 € 222 € 72 € 54 € 212 €

3 187 € 200 € 335 € 108 € 81 € 320 €

4ο άτομο ενήλικας και 4ο άτομο παιδί 3-12 ετών μόνο σε Suite ή Family δωμάτιο στις ίδιες τιμές με 
3ο άτομο ενήλικα και παιδί. | Οι τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση 10% για κρατήσεις έως 01/11 με μη 

επιστρέψιμη προκαταβολή 50%

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά | Τιμές το άτομο με πρωινό

Νύχτες Δίκλινο 
Classic

Δίκλινο 
Panoramic

3ο άτομο παιδί 
7 - 12

Μονόκλινο 
Classic

3 209 € 210 € 30 € 299 €

4 279 € 280 € 40 € 399 €

Συμμετοχή σε Gala Χριστουγέννων 
24/12: 45€ ο κάθε ενήλικας και -50% παιδιά 7 – 12 ετών (δείπνο)  
25/12: 23€ ο κάθε ενήλικας και -50%  παιδιά 7 – 12 ετών (brunch) 

 

Συμμετοχή σε Gala Πρωτοχρονιάς:  
31/12: 50€ ο κάθε ενήλικας και -50%  παιδιά 7 – 12 ετών (δείπνο) 
01/01: 23€ ο κάθε ενήλικας και 12€  παιδιά 7 – 12 ετών (brunch)

3o άτομο παιδί έως 6 δωρεάν
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Το Volos Palace, σε βολική τοποθεσία 
στο κέντρο της πόλης, προσφέρει 

καταλύματα 4 αστέρων όλο το χρόνο, με 
θέα στον Παγασητικό Κόλπο. Όλα τα άρτια 
εξοπλισμένα δωμάτια έχουν σύνδεση στο 
internet, μίνι μπαρ, τηλεόραση, κλιματισμό 
και μπάνιο με προϊόντα περιποίησης. Εκτός 
από μπαρ και εστιατόριο, οι επισκέπτες 
του Volos Palace έχουν στη διάθεσή τους 
24ωρη ρεσεψιόν και δωρεάν ασύρματο 
internet στους κοινόχρηστους χώρους. 
Το παραδοσιακό χωριό της Πορταριάς 
βρίσκεται σε απόσταση 13χλμ., ενώ το 
Πήλιο είναι προσβάσιμο σε 27 χιλιόμετρα. 
Στις εγκαταστάσεις υπάρχει δωρεάν 
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης. 

Volos Palace 4* Βόλος

Domotel Xenia Volos 5* Βόλος

Το Xenia Volou Domotel είναι ένα κομψό θέρετρο με 
συνεδριακές εγκαταστάσεις στην πόλη του Βόλου. 

Προσφέρει εκλεκτή κουζίνα και καλαίσθητα δωμάτια με 
δωρεάν Wi-Fi και συνδρομητική τηλεόραση. Παρέχεται δωρεάν 
πρόσβαση στο Elxis Spa. Το κέντρο ευεξίας περιλαμβάνει 
υδρομασάζ, σολάριουμ, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 
2 σάουνες και 2 ατμόλουτρα. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης 
να κολυμπήσουν στην εσωτερική πισίνα ή να απολαύσουν 
περιποιήσεις μασάζ. Τα κομψά δωμάτια και οι σουίτες στο 
Xenia Volou Domotel διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στην πόλη ή 
στη θάλασσα. Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δορυφορική 
τηλεόραση, κλιματισμό, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, 
στεγνωτήρα μαλλιών, μπουρνούζια και παντόφλες. Παρέχεται 
24ωρη υπηρεσία δωματίου.

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν με ποτά

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
θέα πόλη

Δίκλινο μερική  
θέα θάλασσα

Δίκλινο  
θέα θάλασσα

3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί έως 10

3ο άτομο  
παιδί 11-12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 220 € 235 € 255 € 175 € 20 € 95 € 318 €

4 265 € 290 € 320 € 215 € 20 € 120 € 390 €

Θεοφάνια
2 115 € 126 € 165 € 45 € Δωρεάν 45 € 179 €

3 167 € 185 € 240 € 65 € Δωρεάν 65 € 262 €

Στα ρεβεγιόν περιλαμβάνονται κρασί λευκό κόκκινο , αναψυκτικά και νερό.

3ο άτομο παιδί έως 6 δωρεάν

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
θέα πόλη

Δίκλινο 
θέα θάλασσα

3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο
παιδί 7 - 12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα
3 255 € 280 € 180 € 105 € 328 €

4 315 € 352 € 220 € 125 € 415 €

Πρωτοχρονιά
3 265 € 295 € 180 € 105 € 340 €

4 328 € 365 € 225 € 129 € 425 €

Θεοφάνια
2 129 € 145 € 104 € 60 € 190 €

3 186 € 205 € 148 € 85 € 275 €
 

262 €
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Manthos Resort Hotel & Spa 3*
Χάνια Πηλίου

Το Manthos Hotel λειτουργεί όλο το χρόνο και απέχει 1,5χλμ. από 
το χιονοδρομικό κέντρο Αγριόλευκες. Διαθέτει υδρομασάζ, σάουνα 

και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα. Παρέχει δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα 
θερμαινόμενα και κλιματιζόμενα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με δορυφορική 
τηλεόραση επίπεδης οθόνης και θυρίδα ασφαλείας. Ορισμένες μονάδες 
έχουν τζάκι, καθιστικό και μπανιέρα ή ντους με υδρομασάζ.

Chania Palace 4* Χάνια Πηλίου

Το Chania Palace βρίσκεται σε απόσταση 22 km από την πόλη 
του Βόλου και 3 km από το χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου 

“Αγριόλευκες”. Είναι χτισμένο σε μια πανέμορφη βουνοπλαγιά σε 
υψόμετρο 1200 μέτρων στον οικισμό Χάνια. Ιδιαίτερη προσοχή έχει 
δοθεί στην κατασκευή του ώστε να συνδυάζεται το παραδοσιακό με το 
σύγχρονο, τη λειτουργικότητα με την πολυτέλεια. Το φυσικό κάλλος 
της ορεινής περιοχής και η πανοραμική θέα στον Παγασητικό κόλπο, 
σε συνδυασμό με τις σύγχρονες ανέσεις του καταλύματος είναι εγγύηση 
για την αξέχαστη παραμονή σας, είτε για αναψυχή με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα, είτε για ξεκούραση, είτε σε επαγγελματικό ταξίδ

Chania Hotel 3* Χάνια Πηλίου

Το Chania Hotel προσφέρει σύγχρονες ανέσεις, ενώ διατηρεί στοιχεία από 
την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της περιοχής. Κτισμένο, σε υψόμετρο 

1200 μ. μόλις 3 χιλιόμετρα από το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου και και 
22 χλμ. από το Βόλο αποτελεί την πρώτη επιλογή ως κατάλυμα για τους 
λάτρεις των χειμερινών σπορ. Αποτελεί την πιο σωστή επιλογή για όσους 
σκοπεύουν να επιδοθούν σε χειμερινά sports, αλλά και εκείνους που απλά 
επιδιώκουν να περάσουν ήρεμα και «παραδοσιακά». Στους χώρους του, 
η ιδιαίτερη πηλιορείτικη αρχιτεκτονική αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη 
ζεστασιά και τη «σπιτική» ατμόσφαιρα

Τιμές το άτομο με πρωινό

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Standard

3ο άτομο 
ενήλικας

Δίκλινο 
Executive

Family 
Room* Μονόκλινο

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

3 170 € 120 € 220 € 555 € 275 €

4 230 € 160 € 295 € 745 € 365 €

Θεοφάνια 2 85 € 90 € 115 € 300 € 145 €

3ο άτομο παιδί έως 4 ετών Δωρεάν | Οι τιμές αφορούν δύο ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 
ετών στο σύνολο | Επιβάρυνση ημιδιατροφής: 18€ ο κάθε ενήλικας, 10€ παιδιά έως 6 
ετών 14€ παιδιά 7 – 12 ετών | Επιβάρυνση ρεβεγιόν: 25€ οι ενήλικες, και 15€ τα παιδιά 
έως 12 | Οι τιμές για 3 διανυκτερεύσεις ισχύουν για κράτηση έως 31/10 & προπληρωμή 

50% έως 10/11 

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια | Τιμές το άτομο 
με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3 άτομο 
παιδί έως 6*

3 άτομο 
παιδί 7-12

3 145 € 67 € Δωρεάν 67 €

4 193 € 89 € Δωρεάν 89 €

Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια | Τιμές το άτομο 
με ημιδιατροφή και ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

3ο άτομο 
παιδί έως 6*

3ο άτομο 
παιδί 7-12 Τετράκλινο**

3 169 € 93 € Δωρεάν 93 € 480 €

4 225 € 124 € Δωρεάν 124 € 640 €

*3ο άτομο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονιών

*3ο άτομο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν μόνο στο κρεβάτι των γονιών | ** Οι τιμές αφορούν 
4 άτομα στο σύνολο.
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The Met Hotel 5* Θεσσαλονίκη

Το The Met Hotel βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, στο λιμάνι. Όλα 
τα κλιματιζόμενα καταλύματα διαθέτουν μοντέρνα διακόσμηση 

με ξύλινο δάπεδο και μαρμάρινο μπάνιο. Παρέχουν ηχομόνωση, 
δωρεάν Wi-Fi και επιπλωμένο μπαλκόνι. Θα βρείτε επίσης δορυφορική 
τηλεόραση και επιφάνεια εργασίας. Ορισμένα δωμάτια έχουν θέα στη 
θάλασσα. Το Chan Restaurant προσφέρει ασιατικό μενού, ενώ το 
εστιατόριο Avenue 48 σερβίρει ελληνικό μπουφέ πρωινού και διάφορα 
πιάτα, που είναι εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα. 

Lazart Hotel 5* Θεσσαλονίκη

Poseidon Palace 4* Sup. Λεπτοκαρυά

Χτισμένο σε έκταση 65 στρεμμάτων, το Poseidon Palace προσφέρει 
θέα στη θάλασσα και στον Όλυμπο. Οι εγκαταστάσεις του 

περιλαμβάνουν παιδική χαρά και κέντρο ευεξίας με αίθουσες μασάζ και 
γυμναστήριο. Το Poseidon Palace είναι ανοιχτό όλο το χρόνο και παρέχει 
ευρύχωρα δωμάτια με μοντέρνα έπιπλα. Κάθε δωμάτιο έχει ιδιωτικό 
μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα ή στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
και είναι εξοπλισμένο με δορυφορική τηλεόραση, θυρίδα ασφαλείας, 
κλιματισμό, ψυγείο και σύνδεση στο internet. Δωρεάν σύνδεση Wi-Fi 
είναι διαθέσιμη σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. Μόλις 2χλμ. 
από το κέντρο της Λεπτοκαρυάς και 16χλμ. από τον Όλυμπο.

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3o άτομο  
ενήλικας

3o άτομο 
παιδί έως 6 Family* Μονόκλινο

Χριστούγεννα
3 219 € 120 € 65 € 830 € 365 €

4 285 € 155 € 80 € 1070 € 480 €

Πρωτοχρονιά
3 285 € 120 € 65 € 870 € 479 €

4 369 € 155 € 80 € 1120 € 625 €

* Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες και 2 παιδιά στο σύνολο | Περιλαμβάνονται: Welcome 
Buffet | Κάλαντα από την φιλαρμονική |Καθημερινά πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό 
και βραδινό σε γιορτινούς μπουφέδες | Σε όλα τα γεύματα περιλαμβάνονται: χυμοί, 

αναψυκτικά, μπύρα, ντόπιο κρασί | Παιδική απασχόληση από Έλληνες παιδαγωγούς | 
Χριστουγεννιάτικες γωνιές, Χριστουγεννιάτικο χωριό,  Γευσιγνωσία Οίνου |Εορταστικά 

Ρεβεγιόν 24/12 και 31/12 με ορχήστρα για ατελείωτο γλέντι  και χορό & 25/12 και 1/1 με 
μουσική DJ | Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 12/11

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3ο άτομο 
ενήλικας

4ο άτομο 
παιδί 3-12 Μονόκλινο

Χριστούγεννα 
Πρωτοχρονιά

2 105 € 60 € 55 € 149 €

3 159 € 89 € 85 € 219 €

Θεοφάνια
2 89 € 60 € 45 € 139 €

3 131 € 89 € 67 € 204 €

3ο άτομο παιδί έως 12 & 4 άτομο παιδί έως 2 δωρεάν

Ζήστε μια εμπειρία πολυτέλειας με άριστη εξυπηρέτηση στο Lazart Hotel. 
Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το κέντρο τεχνών της Μονής Λαζαριστών, 

σε απόσταση μόλις 2χλμ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, και προσφέρει 
πολυτελή καταλύματα. Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν στο κέντρο 
σπα του ξενοδοχείου, το οποίο διαθέτει χαμάμ και υδρομασάζ.

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
Superior

3ο άτομο  
ενήλικας

3ο άτομο  
παιδί έως 12

Μονόκλινο  
Superior

Χριστούγεννα
3 225 € 128 € Δωρεάν 395 €

4 285 € 160 € Δωρεάν 495 €

Πρωτοχρονιά
3 299 € 150 € Δωρεάν 535 €

4 369 € 175 € Δωρεάν 665 €

Περιλαμβάνονται: Δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους | Δωρεάν 
χρήση εσωτερικού πάρκινγκ | Δωρεάν χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας με 

υδροτζέτ, του χαμάμ και του γυμναστηρίου | 20% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στις 
θεραπείες του σπα | Δωρεάν μεταφορά από και προς το κέντρο της πόλης με mini bus | 

Δωρεάν ΟΤΕ TV σε όλα τα δωμάτια.
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Lucy Hotel 5* Καβάλα

Το Lucy Hotel βρίσκεται σε απόσταση 
5 λεπτών οδικώς από το κέντρο της 

πόλης. Τα μοντέρνα δωμάτια και οι σουίτες 
του, έχουν θέα στη θάλασσα ή την πόλη 
της Καβάλας. Περιλαμβάνουν τηλεόραση 
επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια 
και δωρεάν ενσύρματο internet. Τα 
μπάνια είναι εξοπλισμένα με καθρέφτη 
καλλωπισμού/ξυρίσματος και στεγνωτήρα 
μαλλιών. Το κεντρικό εστιατόριο Anatoli 
προσφέρει θέα στη θάλασσα και ελληνικό 
μπουφέ πρωινού με παραδοσιακές πίτες, 
σπιτικά γλυκά, μαρμελάδες και ντόπιο 
μέλι. Το Gran Turismo Cafe Bar και το Pool 
Bar σερβίρουν ποτά και αναψυκτικά. Το 
Hotel Lucy απέχει 2χλμ. από το κεντρικό 
λιμάνι της Καβάλας και 30 λεπτά οδικώς 
από το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος. 
Κοντά στο κατάλυμα υπάρχει δωρεάν 
δημόσιος χώρος στάθμευσης.

Esperia Hotel 3* Καβάλα

Το Esperia Hotel βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην πανέμορφη 
Καβάλα και προσφέρει θέα στην παραλία της Ραψάνης. Διαθέτει 

ηλιόλουστη βεράντα, καθώς και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. 
Όλα τα μοντέρνα δωμάτια και σουίτες περιλαμβάνουν κλιματισμό, 
τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και θυρίδα ασφαλείας. Διαθέτουν 
επίσης μίνι μπαρ και ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Οι επισκέπτες μπορούν να ξεκινήσουν 
την ημέρα τους με ελληνικό πρωινό που σερβίρεται σε μπουφέ, 
στην τραπεζαρία. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να απολαύσουν 
μεσογειακά πιάτα στο εστιατόριο του Esperia. Η στρατηγική τοποθεσία 
του ξενοδοχείου το καθιστά ιδανική βάση για όσους επιθυμούν να 
εξερευνήσουν την Καβάλα. Το αρχαιολογικό μουσείο απέχει μόνο 50μ. 
από το ξενοδοχείο, ενώ το Βυζαντινό Κάστρο είναι προσβάσιμο σε 15 
λεπτά με τα πόδια. 

Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν, ποτά και ζωντανή μουσική

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
City View

3ο άτομο 
ενήλικας

3ο & 4ο άτομο 
παιδί έως 12

Δίκλινο 
θέα θάλασσα

3ο άτομο 
ενήλικας

3ο & 4ο άτομο 
παιδί έως 12

Μονόκλινο 
City View

Χριστούγεννα
3 169 € 129 € 89 € 189 € 145 € 99 € 245 €

4 212 € 160 € 112 € 238 € 181 € 125 € 312 €

Πρωτοχρονιά
3 189 € 145 € 99 € 205 € 155 € 109 € 275 €

4 238 € 181 € 125 € 259 € 194 € 138 € 352 €

Στο ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 θα υπάρχει εορταστικός μπουφές στην θέση της ημιδιατροφής, απεριόριστη κατανάλωση 
λευκού και κόκκινου κρασιού, επώνυμης μπύρας και αναψυκτικών καθώς και ζωντανή μουσική.

Χριστούγεννα  | Τιμές το άτομο με ημιδιατροφή & ρεβεγιόν, ποτά και μουσική

3ο άτομο  
ενήλικας

4ο άτομο 
παιδί έως 6 

4ο  άτομο 
παιδί 7 - 12

3 145 € 85 € 45 € 215 €

4 187 € 110 € 60 € 275 €

Στο ρεβεγιόν 24/12 περιλαμβάνεται απεριόριστη κατανάλωση επώνυμης ετικέτας 
κρασιού μπύρας αναψυκτικών και εμφιαλωμένου νερού καθώς και μουσική με dj
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Ramada Plaza Thraki 5* Αλεξανδρούπολη

Hotel Z Palace & Congress Center 5* Ξάνθη

Το Z Palace Hotel απέχει 800μ. από το κέντρο της Ξάνθης. Υπάρχει 
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους. Τα μοντέρνα δωμάτια παρέχουν 

θέρμανση και κλιματισμό, ενώ ορισμένα περιλαμβάνουν μπαλκόνι. 
Έχουν μίνι μπαρ, καθιστικό και επιφάνεια εργασίας. Τα ιδιωτικά μπάνια 
είναι εφοδιασμένα με προϊόντα περιποίησης, παντόφλες, μπουρνούζι 
και στεγνωτήρα μαλλιών. 

Το εστιατόριο του ξενοδοχείου ετοιμάζει καθημερινά πρωινό, το οποίο 
σερβίρεται και στο δωμάτιό σας. Το σνακ μπαρ των εγκαταστάσεων 

προσφέρει διάφορα κοκτέιλ και ποτά που μπορείτε να απολαύσετε 
δίπλα στην πισίνα. Διατίθεται επίσης υπηρεσία δωματίου. Υπάρχει 
πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και σάουνα. Η 24ωρη ρεσεψιόν 
παρέχει πληροφορίες για τοπικά αξιοθέατα και εκδρομές. Το Z Palace 
Hotel απέχει μόλις 100μ. από το σιδηροδρομικό σταθμό της Ξάνθης 
και 1χλμ. από την παλιά πόλη. Το Αεροδρόμιο της Καβάλας βρίσκεται 
στα 25 χιλιόμετρα. Παρέχεται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στις 
εγκαταστάσεις. 

Τιμές το άτομο με παροχές All inclusive &  ρεβεγιόν με μουσική Dj

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 
θέα κήπος

Δίκλινο 
θέα θάλασσα

3o άτομο  
ενήλικας

4o άτομο παιδί 
έως 12 ετών

3o & 4o άτομο 
παιδί 13-18

Μονόκλινο 
θέα κήπος

Χριστούγεννα

2 159 € 169 € 130 € 75 € 105 € 205 €

3 219 € 239 € 180 € 95 € 140 € 295 €

4 269 € 292 € 215 € 115 € 170 € 360 €

Πρωτοχρονιά

3 245 € 265 € 195 € 105 € 155 € 330 €

4 299 € 323 € 235 € 127 € 185 € 405 €

5 336 € 365 € 265 € 145 € 205 € 460 €

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν | Επιβάρυνση για Executive δωμάτιο θέα θάλασσα 15€ κατ’ άτομο ανά νύχτα

Περιλαμβάνονται

Welcome Drink. | Πρωινό, γεύμα & δείπνο 
σε πλούσιο μπουφέ. με απεριόριστη 
κατανάλωση λευκού & κόκκινου κρασιού, 
βαρελίσιας μπύρας, αναψυκτικών, ούζου 
και τσίπουρου, χυμών, αφεψημάτων και 
καφέδων |  Εορταστική Γωνιά με γλυκά, 
ποπ κόρν, ζεστό καφέ, σοκολάτα, ζεστό 
κρασί & τσάι.| Εορταστικό μεσημεριανό 
barbeque πριν  το μεσημεριανό γεύμα 
στις 25 & 31/12, με παραδοσιακά 
σουφλιώτικα λουκάνικα  κ.α. | Ψήσιμο 
κάστανων κάθε βράδυ πριν το δείπνο | 
Εορταστικό δείπνο 24/12,  25/12 & 1/1 με 
μουσική DJ | Ρεβεγιόν και Ρarty 31/12 με 
μουσική DJ και απεριόριστη κατανάλω-
ση κρασιού, μπύρας, αναψυκτικών, ού-
ζου, τσίπουρου και βασικών αλκοολού-
χων ποτών | Διαγωνισμός παρασκευής 
εορταστικού σοκολατένιου κορμού | Kid’s 
club με δραστηριότητες και παιχνίδια με 
την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών.

Τιμές το άτομο με παροχές All inclusive &  ρεβεγιόν με μουσική Dj

Περίοδος Νύχτες Δίκλινο 3o άτομο  
ενήλικας

4o άτομο παιδί 
έως 12 ετών

Μονόκλινο 
θέα κήπος

Χριστούγεννα

3 187 € 137 € 100 € 248 €

4 232 € 170 € 130 € 310 €

5 265 € 192 € 145 € 359 €

Πρωτοχρονιά

3 212 € 158 € 124 € 277 €

4 269 € 197 € 155 € 352 €

5 315 € 225 € 172 € 410 €

3ο άτομο παιδί έως 12 δωρεάν | Επιβάρυνση για ανακαινισμένο δωμάτιο 12€ τη βραδιά 
ανά δωμάτιο. 

Περιλαμβάνονται

Welcome Drink κατά την άφιξη (ζεστό κρασί και 
παραδοσιακά γλυκά Ξάνθης)  | Γεύματα και δείπνα σε
 πλούσιους μπουφέδες και  λευκό / κόκκινο κρασί από καράφα και 
αναψυκτικά | Οργανωμένο kid’s club σε ειδική αυτόνομη αίθουσα με 
χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες δραστηριότητες και παιχνίδια 
με την φροντίδα έμπειρων παιδαγωγών  | Στο εορταστικό δείπνο 
24/12, 25/12,31/12 & 01/01 με μουσική DJ. | Καθημερινή εορταστική 
γωνιά με γλυκά (μελομακάρονα, λουκούμια ή βουτήματα κ.ά.), με 
ζεστό γαλλικό καφέ, ζεστό τσάι από βότανα με τοπικό μέλι (16.00-
18.00). | Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου  & σάουνας | Μασάζ με 
έκπτωση 15% (κατόπιν ραντεβού) | Κομμωτήριο με έκπτωση 15% 
(κατόπιν ραντεβού)

παιχνίδια με
γωγών.

35





1η Ημέρα: Αθήνα | Ι. Μ. Αγ. Τεσσαράκοντα 
Μεγαλομαρτύρων | Μυστράς | Σπάρτη
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση με 
προορισμό την Λακωνία. Λίγο έξω από την Σπάρτη θα επισκεφτούμε την 
ανδρική βυζαντινή Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μεγαλομαρτύρων, η 
οποία είναι κτισμένη σε μία περιοχή με σπάνιο φυσικό κάλλος. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για το Μυστρά, 5χλμ δυτικά από τη Σπάρτη. Εκεί θα 
επισκεφθούμε τη νεκρή Βυζαντινή πολιτεία, ολόκληρη ένα υπαίθριο μουσείο, 
αδιάψευστη μαρτυρία μιας λαμπρής εποχής. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό 
και άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ξεκούραση. Το κεντρικό ξενοδοχείο μας καθιστά εύκολη την βραδινή μας 
περιήγηση στην πόλη σε ελεύθερο πρόγραμμα. Δείπνο εντός του ξενοδοχείου 
και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Σπήλαιο Κάψιας | Βυτίνα | Δημητσάνα | Στεμνίτσα
Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ και αναχώρηση για μια πανέμορφη βόλτα στον 
διπλανό νομό, την Αρκαδία. Πρώτα θα επισκεφτούμε το περίφημο σπήλαιο 
Κάψια όπου οι ειδικοί το έχουν κατατάξει στον εκλεκτό κατάλογο των 10 
πιο αξιόλογων σπηλαίων της ελληνικής επικράτειας. Από την στιγμή που 
ανακαλύφθηκε όλος ο κόσμος έρχεται να δει το «εργαστήριο της γης» και το 
καταφύγιο του πρώιμου ανθρώπου. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην ορεινή 
και καταπράσινη Βυτίνα. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και καφέ και εκ νέου 
αναχώρηση για ένα από τα ομορφότερα ορεινά χωριά της Αρκαδίας, την 
Δημητσάνα. Θα επισκεφτούμε το μοναδικό στην Ελλάδα Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης για να δούμε από κοντά έναν αλευρόμυλο, ένα βυρσοδεψείο, 
ένα ρακοκάζανο και ένα μπαρουτόμυλο. Έτσι θα διαπιστώσουμε πόσες 
απίθανες δουλειές μπορούσαν να γίνουν με κινητήρια δύναμη το απλό νερό. 
Ελεύθερος χρόνος για παραδοσιακό φαγητό και τελευταίος μας σταθμός η 
Στεμνίτσα. Επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα, πέτρινα καλντερίμια 
και μια ζωντανή πλατεία γεμάτη καφενεία και ταβέρνες συνθέτουν ένα από 
τα ομορφότερα χωριά της Αρκαδίας. Στάση για το γλυκό μας και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σε εορταστική ατμόσφαιρα θα ακολουθήσει το 
ρεβεγιόν συνοδεία καλού φαγητού και μουσικής Dj. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα:  Μονεμβασιά | Γύθειο
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ανατολική ακτή της Λακωνίας. Φθάνοντας, 
μπροστά στα μάτια μας, εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του βράχου της 
Μονεμβασιάς που επάνω εξακολουθεί να ζει σκαρφαλωμένη η μεσαιωνική 
βυζαντινή και ενετική καστροπολιτεία. Από το κεντρικό εμπορικό καλντερίμι 
μέχρι τις επάλξεις του διπλού τοίχους συναντάμε λιθόστρωτα δρομάκια, 
αρχοντικά, αψίδες, ενετικά οικόσημα & βυζαντινές εκκλησίες. Χρόνος για 

καφέ και αναχώρηση για το γραφικό Γύθειο, με το νησιώτικο χρώμα και τα 
πανέμορφα νεοκλασικά κτίρια. Μετά το φαγητό μας θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Δείπνο & διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Σπάρτη | Μουσείο ελιάς | Ναύπλιο | Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία ματιά στην Λακωνική 
πρωτεύουσα. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς, με εκθέματα και 
μηχανισμούς από την αρχαιότητα έως και σήμερα. Έπειτα θα αναχωρήσουμε 
για το Ναύπλιο, την πόλη με τα ισχυρά βενετσιάνικα φρούρια και την αρχοντική 
της παράδοση. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και φαγητό και νωρίς το απόγευμα 
θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Σημείωση: Στο τριήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή της 
3ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό Maniatis 3* με 
ημιδιατροφή σε μενού 4 πιάτων (περιλαμβάνεται το ρεβεγιόν με εορταστικό 
φαγητό και μουσική Dj) | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
του γραφείου μας | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής | Ο 
φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναφέρεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα

Αναχωρήσεις: 4 ημέρες 23/12 & 30/12, 3 ημέρες 04/01

Βυτίνα, Δημητσάνα, Μονεμβασιά 3 & 4 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου

Χριστούγεννα 
& Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

4 ημέρες 3 ημέρες

Δίκλινο 205 € 155 €

3ο άτομο ενήλικας 205 € 155 €

3ο άτομο παιδί έως 2 95 € 80 €

3ο άτομο παιδί 3 - 10 150 € 115 €

Μονόκλινο 270 € 199 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11 για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά και έως 
5/12 για τα Θεοφάνια. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

οχρονιά και έως 
%
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1η Ημέρα: Αθήνα | Αγία Θεοδώρα Βάστας | Καλαμάτα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση μέσω 
Ισθμού και με ενδιάμεσες στάσεις νωρίς το μεσημέρι φτάνουμε έξω από την 
Μεγαλόπολη στο χωριό Βάστα Αρκαδίας για να επισκεφτούμε το θαύμα 
της φύσης, την εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας. Δεκαεπτά πελώρια δέντρα 
ξεπηδούν από τη στέγη της, ενώ από τα θεμέλιά της αναβλύζουν τα νερά 
ενός κεφαλαριού. Χρόνος ελεύθερος και το απόγευμα μεταφερόμαστε στο 
ξενοδοχείο διαμονής μας στην παραλία Καλαμάτας. Τακτοποίηση στα δωμάτια 
και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο δείπνο & διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Κορώνη | Μεθώνη | Πύλος
Πλούσιο πρόγευμα, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να 
επισκεφθούμε το Βυζαντινό κάστρο της Κορώνης, την πλέον γραφική πόλη 
της Μεσσηνίας, το οποίο έχει εξαιρετική θέα προς τη θάλασσα και τις αντικρινές 
ακτές της Μάνης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Μεθώνη, μια ακόμη 
πανέμορφη πόλη στα Μεσσηνιακά παράλια η οποία υπήρξε ένα από τα 
σημαντικότερα λιμάνια της Πελοποννήσου κατά τον μεσαίωνα και κατέληξε 
να είναι η σπουδαιότερη ναυτική βάση μεταξύ Ευρώπης και Αγίων Τόπων. 
Τελευταίος μας σταθμός η Πύλος, η όμορφη πολιτεία με το νησιώτικο χρώμα 
και το ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Στο μικρό και γραφικό κόλπο της 
στις 20 Οκτωβρίου 1827 έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου, αποφασιστικής 
σημασίας για την τελική έκβαση του αγώνα και την καταστροφή του Τουρκικού 
στόλου. Μετά το μεσημεριανό φαγητό θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας 
για ξεκούραση. Το βράδυ θα ετοιμαστούμε για το εορταστικό ρεβεγιόν με 
πλούσιο φαγητό, μουσική και χορό. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα:  Καρδαμύλη | Οίτυλο | Αρεόπολη
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μια βόλτα στην Μεσσηνιακή 
Μάνη, μια διαδρομή που θα μας εντυπωσιάσει. Πρώτα θα επισκεφθούμε την 
Καρδαμύλη, έναν τόπο με μεγάλη ποικιλία τοπίων και αυστηρά παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική. Έπειτα θα συναντήσουμε το Οίτυλο, μια πόλη που ξεχωρίζει 
για την γραφικότητα του τοπίου, για τη φιλοξενία των ντόπιων και για τους 
67 παραδοσιακούς πετρόχτιστους οικισμούς από τους 98 που διαθέτει στο 
σύνολό της η Μάνη. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στο Διοικητικό και εμπορικό 
κέντρο της Μάνης, την Αρεόπολη. Πλακόστρωτα σοκάκια, παλαιές εκκλησίες, 
επιβλητικά πυργόσπιτα, πετρόχτιστες κατοικίες και παραδοσιακές ταβέρνες 
συνθέτουν την εικόνα του οικιστικού. Ελεύθερος χρόνος για προαιρετικό 
παραδοσιακό φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας 
ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Καλαμάτα | Αθήνα
Νωρίς το πρωί, μετά το πρόγευμα, θα μας δοθεί η ευκαιρία να έχουμε μια 
καλύτερη γνωριμία με την πόλη της Καλαμάτας αλλά και να αγοράσουμε 
σουβενίρ και άλλα προϊόντα. Θα επισκεφθούμε επίσης το Μητροπολιτικό 
Ναό της Υπαπαντής και το Ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων όπου οι 
οπλαρχηγοί κήρυξαν την επανάσταση κατά των Τούρκων. Χρόνος ελεύθερος 
για φαγητό και αργά το μεσημέρι αναχώρηση για Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο Messinian Bay 3* supe-
rior (όλα τα δωμάτια με θέα θάλασσα) | Ημιδιατροφή καθημερινά | Ρεβεγιόν 
με εορταστικό φαγητό & μουσική Dj | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | Αρχηγός εκδρομής | 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής | Ο 
φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναφέρεται στο 
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Στο 3ήμερο πρόγραμμα (2 διαν/σεις) δεν θα γίνει η εκδρομή της 
3ης ημέρας.

Αναχωρήσεις: 4 ημέρες 23/12 & 30/12, 3 ημέρες 04/01

Μεσσηνιακά Κάστρα 3 & 4 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου

Χριστούγεννα 
& Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

4 ημέρες 3 ημέρες

Δίκλινο 215 € 165 €

3ο άτομο ενήλικας 185 € 145 €

3ο άτομο παιδί έως 5 85 € 75 €

3ο άτομο παιδί 6 - 12 145 € 115 €

Μονόκλινο 265 € 199 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11 για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά και έως 
5/12 για τα Θεοφάνια. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%
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1η Ημέρα: Αθήνα | Ιερά Μονή Όσιου Λουκά | Δίστομο | 
Δελφοί
Αναχώρηση από Αθήνα νωρίς το πρωί και με ενδιάμεση στάση για καφέ 
θα φτάσουμε στο σπουδαιότερο ίσως βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 
11ου αιώνα, την ιερά μονή του Οσίου Λουκά. Χτισμένη σε μια γραφική 
πλαγιά στις δυτικές υπώρειες του Ελικώνα θα μας χαρίσει υπέροχες 
εικόνες. Ελεύθερος χρόνος για πνευματική ξεκούραση και εκ νέου 
αναχώρηση για το Δίστομο. Εδώ θα επισκεφθούμε το μουσείο όπου θα 
ενημερωθούμε για τα γεγονότα κατά την κατοχή των Γερμανών στον Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης θα ανέβουμε στο χώρο θυσίας όπου θα δούμε 
τα ονόματα των θυμάτων του ολοκαυτώματος γραμμένα σε μαρμάρινες 
πλάκες. Ύστερα, πορεία για την κοσμοπολίτικη Αράχοβα με ελεύθερο 
χρόνο για παραδοσιακό φαγητό. Άφιξη στους Δελφούς, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο διαμονής μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα:  Άμφισσα | Γύρος Λίμνης Μόρνου
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για την Άμφισσα, μια πόλη με πλούσια 
ιστορία που ξεκινάει από την εποχή των αρχαίων Ρωμαϊκών χρόνων. Εδώ, 
σε μια σύντομη περιήγηση θα επισκεφτούμε αξιοθέατα, έχοντας χρόνο 
και για τον πρωινό μας καφέ. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε δυτικά για 
να πραγματοποιήσουμε τον γύρο της λίμνης. Διασχίζοντας όμορφα και 
γραφικά χωριά θα χαρούμε το μεγαλείο της φύσης, αφού από τη μια μεριά 
θα βλέπουμε να νερά της τεχνητής λίμνης και από την άλλη το μεγαλύτερο 
βουνό της Ρούμελης την Γκιώνα. Παραδοσιακό φαγητό και επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα:  Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού | Αράχοβα
Πρωινό σε μπουφέ και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και 
στο περίφημο μουσείο όπου θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για να ανέβουμε στο δημοφιλέστερο χιονοδρομικό 
της χώρας μας, τον Παρνασσό. Ελεύθερος χρόνος για καφέ αλλά και για 
όσους θέλουν να επιδοθούν σε χειμερινά σπορ. Ύστερα θα καταλήξουμε 
στην κοσμοπολίτικη Αράχοβα έχοντας χρόνο για περίπατο και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα ετοιμαστούμε 
για το εορταστικό ρεβεγιόν με πλούσιο φαγητό συνοδεία ζωντανής 
μουσικής. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Δελφοί | Vagonetto | Γραβιά | Επτάλοφος 
(Αγόριανη)
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας 
– Vagonetto το οποίο είναι μοναδικό στον ελληνικό χώρο. Η περιήγηση 
στο Vagonetto δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να γνωρίσει βήμα - 
βήμα τη διαδικασία εξόρυξης του βωξίτη. Η γνωριμία ξεκινά από το παλιό 
μεταλλείο, τη Στοά 850, συνεχίζεται με την περιήγηση στον Εκθεσιακό Χώρο 
και ολοκληρώνεται με μια βόλτα στην Υπαίθρια Έκθεση Μηχανημάτων. 
Μια ιδέα που γεννήθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους που δούλεψαν 
στα μεταλλεία και θέλησαν να διαφυλάξουν και να εκθέσουν τις μνήμες 
του τόπου, άρρηκτα πλέον συνδεδεμένες με τη διαδικασία εξόρυξης 
του βωξίτη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για ένα από τα πιο γνωστά 
χωριά της περιοχής, την Γραβιά. Χρόνος για καφέ και εκ νέου αναχώρηση 

για την Επτάλοφο (Αγόριανη) χτισμένη στις βορειοδυτικές πλαγιές του 
Παρνασσού, σε υψόμετρο 900 μέτρων. Μετά το γεύμα μας σε κάποια από 
τις παραδοσιακές ταβέρνες του χωριού θα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Δελφοί | Αράχοβα | Λειβαδιά | Αθήνα
Πρωινό μπουφέ και τελευταία επίσκεψη στην Αράχοβα για καφέ και ψώνια. 
Έπειτα μέσω Λειβαδιάς όπου θα πραγματοποιήσουμε στάση για φαγητό 
θα επιστρέψουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.
 
Περιλαμβάνονται: Δύο, τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
King Iniohos Hotel 4* στους Δελφούς | Ημιδιατροφή καθημερινά σε 
μπουφέ εντός του ξενοδοχείου | Εορταστικό ρεβεγιόν με πλούσιο φαγητό 
και ζωντανή μουσική στο εστιατόριο Villa Symposium (απόσταση από 
το ξενοδοχείο μας 400 μέτρα) | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο του γραφείου μας | Επίσημη ξενάγηση στους Δελφούς | 
Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνη & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Ότι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό

Σημειώσεις: Η τετραήμερη εκδρομή (3 διαν/σεις) θα πραγματοποιηθεί με 
το παρακάτω πρόγραμμα: 1η ημέρα: Αθήνα – Ιερά Μονή Όσιου Λουκά – 
Δίστομο – Δελφοί 2η ημέρα: Άμφισσα – Γύρος Λίμνης Μόρνου 3η ημέρα: 
Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού – Αράχοβα 4η ημέρα: Δελφοί – Vag-
onetto – Γραβιά – Επτάλοφος (Αγόριανη) – Αθήνα. Η τριήμερη εκδρομή 
(2 διαν/σεις) θα πραγματοποιηθεί με το παρακάτω πρόγραμμα: 1η 
ημέρα: Αθήνα – Ιερά Μονή Όσιου Λουκά – Δίστομο – Δελφοί 2η ημέρα: 
Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού – Αράχοβα 3η ημέρα: Δελφοί – Vagon-
etto – Γραβιά – Επτάλοφος (Αγόριανη) – Αθήνα

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 & 29/12, 4 ημέρες:  23/12, 30/12 & 03/01,     
3 ημέρες: 04/01

Κοσμοπολίτικη Αράχοβα 3,4 & 5 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου

Χριστούγεννα & 
Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

4 ημέρες 5 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 219 € 259 € 169 € 209 €

3ο άτομο ενήλικας 179 € 209 € 139 € 159 €

3ο άτομο παιδί έως 6 85 € 95 € 70 € 85 €

4ο άτομο παιδί έως 6 145 € 165 € 115 € 135 €

3ο & 4ο άτομο παιδί 7 – 12 145 € 165 € 115 € 135 €

Μονόκλινο 269 € 319 € 199 € 255 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11 για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά και έως 
5/12 για τα Θεοφάνια. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

οχρονιά καιιιιιιιιιι έωςέέέέωέέωέωέέέωέέέέωέωέωωωέέέέέέωωωέωέέωωωέέέωωω  
%

39



1η Ημέρα: Αθήνα | Ιερά Μονή Κορώνης | Λίμνη Πλαστήρα | 
Καρδίτσα
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Γεννήσεως 
Της Θεοτόκου, γνωστή και ως Ιερά Μονή Κορώνης η οποία βρίσκεται σε 
υψόμετρο 1500μ ανάμεσα στις κοινότητες Μοσχάτου και Μεσενικόλα 
και σε θέση περίοπτη με εξαιρετική θέα. Έχει χτιστεί πάνω σ’ ένα φυσικό 
μετέωρο μπαλκόνι απ’ όπου βλέπεις ολόκληρο τον Θεσσαλικό κάμπο. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την πανέμορφη τεχνητή λίμνη Πλαστήρα, 
με τα γραφικά παραλίμνια χωριουδάκια, την εντυπωσιακή θέα και την 
αρχιτεκτονική των σπιτιών. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και αναχώρηση 
για την Καρδίτσα και το ξενοδοχείο διαμονής μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, 
δείπνο & διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Τύρναβος | Ελασσόνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Τύρναβο με ευκαιρία να απολαύσουμε 
το ξακουστό σε όλη τη χώρα εκλεκτό τσίπουρο Τυρνάβου. Επίσκεψη στο 
λαογραφικό μουσείο «Αμπέλου – Οίνου – Οίκου ανθρώπου» στεγασμένο 
στο αρχοντικό του Καράσσου κληροδότημα πλέον στον Δήμο. Έπειτα θα 
αναχωρήσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιώτισσας, το κόσμημα 
της πόλης της Ελασσόνας που αποτελεί και το πιο σημαντικό ιστορικό 
μνημείο και αξιοθέατο της περιοχής. Ελεύθερος χρόνος για παραδοσιακό 
φαγητό σε κάποια από τις πολλές ταβέρνες – εστιατόρια της Ελασσόνας 
και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, 
δείπνο & διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό Μέτσοβο, όπου θα 
επισκεφθούμε την Αγία Παρασκευή και την Πινακοθήκη του Τοσίτσα. 
Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στην όμορφη πλατεία με τον 
επιβλητικό πλάτανο και τα παραδοσιακά μαγαζάκια με τοπικά προϊόντα 
και τα Μετσοβίτικα κρασιά. Προαιρετικά μπορούμε να γευματίσουμε σε 
κάποιο από τα ταβερνάκια για να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ 
συνοδευόμενες από ντόπιο κρασί.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ θα πραγματοποιηθεί το εορταστικό δείπνο -  ρεβεγιόν με μουσική 
και χορό. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Πύλη | Ελάτη – Περτούλι | Τρίκαλα | Μύλος των 
ξωτικών
Μετά το πλούσιο πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για να γνωρίσουμε τα χωριά 
του Κόζιακα. Πρώτη στάση είναι η Πύλη όπου θα επισκεφθούμε την 
απείρου κάλλους βυζαντινή εκκλησία με τον υπέροχο διάκοσμο και την 
αξιόλογη ιστορία. Συνεχίζουμε για ένα από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα 
χωριά του νομού, όπου περιβάλλεται από ένα δάσος με έλατα, την 

Ελάτη. Παραμονή για καφέ. Τελευταίος μας σταθμός το Περτούλι, ένας 
από τους πιο όμορφους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας. 
Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και αναχώρηση για τα Τρίκαλα όπου θα 
επισκεφτούμε τον «Μύλο των Ξωτικών». Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο & διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Καρδίτσα | Μετέωρα | Τρίκαλα | Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για τα Μετέωρα όπου θα 
θαυμάσουμε το μεγαλείο της φύσης. Σε ύψος 400 περίπου μέτρων, 
επάνω στους βράχους, είναι κτισμένο το πιο σημαντικό μοναστικό 
συγκρότημα στην Ελλάδα, μετά το Άγιο Όρος. Οι Μονές όπως σήμερα 
σώζονται και λειτουργούν, είναι τόπος αναγνωρισμένος ως διατηρητέο και 
προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO. Θα επισκεφτούμε την ανδρική 
Μονή Βαρλαάμ και τη γυναικεία Μονή Αγίου Στεφάνου και με ενδιάμεσες 
στάσεις στα Τρίκαλα για προαιρετικό μεσημεριανό γεύμα και καφεδάκι θα 
φθάσουμε στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

Σημείωση: Θα πραγματοποιηθεί και τετραήμερη αναχώρηση χωρίς την 
εκδρομή της 2ης ημέρας του παραπάνω προγράμματος

Περιλαμβάνονται: 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ανακαινισμένο & 
κεντρικότατο Kierion Hotel 3* στην Καρδίτσα | Ημιδιατροφή (2 ή 3  
δείπνα) | Εορταστικά Gala στις 24/12 & 31/12 με μουσική Dj | Μεταφορές 
– περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Ότι δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 & 29/12 4 ημέρες: 23/12 & 30/12

Θεσσαλική Γη, Μέτσοβο, Τύρναβος 4,5 Ημέρες

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Τιμή κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου Χριστούγεννα &  Πρωτοχρονιά

4 ημέρες 5 ημέρες

Δίκλινο 219 € 269 €

3ο άτομο ενήλικας 169 € 199 €

3ο άτομο παιδί έως 6 85 € 95 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 135 € 165 €

Μονόκλινο 269 € 339 €

χωριρρρρρρρρρρρρ ά τοτ υ ν
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1η Ημέρα: Αθήνα | Κεφαλόβρυσο | Κορυσχάδες | Καρπενήσι
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για το 
μαγευτικό Καρπενήσι. Επίσκεψη στον αναπαλαιωμένο παραδοσιακό 
οικισμό των Κορυσχάδων και αργότερα στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο 
με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη με ελεύθερο χρόνο για γεύμα. 
Εγκατάσταση στο ξενοδοχείο διαμονής μας σε ονειρική τοποθεσία, πάνω 
από το Καρπενήσι. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Χιονοδρομικό | Καρπενήσι και.. Saloon!
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη μέρα με επίσκεψη στο χιονοδρομικό με 
το μεγάλο σαλέ για παιχνίδι με το χιόνι. Επιστρέφουμε στο Καρπενήσι για 
βόλτα και ψώνια, γλυκά κουταλιού, τυριά, φημισμένα αλλαντικά αλλά και 
επίσκεψη στον διατηρητέο Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Τριάδας (17ος 
αι). Εδώ που κάποτε ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, το 1645 ιδρύθηκε από 
τον Ευγένιο Γιαννούλη τον Αιτωλό η πρώτη σχολή στην Ευρυτανία για 
ανώτερη μόρφωση καθώς και σχολεία για κοινά γράμματα. Στη συνέχεια 
θα έχουμε την ευκαιρία για ένα ζεστό ρόφημα στο Πάρκο Τουριστικής 
Ιππασίας & Περιπέτειας Saloon, που βρίσκεται λίγο έξω (4 χλμ) από το 
Καρπενήσι. Ένα ξύλινο καταφύγιο μέσα στο Saloon Park, που συνδυάζει 
την ομορφιά της ελληνικής φύσης και την παράδοση του αμερικανικού 
νότου. Το βράδυ δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Προυσός (Ι. Μ. Παναγίας) & Μεγάλο Χωριό 
Μπουφέ πρόγευμα. Ημέρα γεμάτη εικόνες, τοπία, χρώματα αλλά και αγνές 
γεύσεις μας περιμένει. Διασχίζοντας τα “Ευρυτανικά Τέμπη” θα βρεθούμε 
στο ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Προυσιώτισσας. Ξενάγηση και 
προσκύνημα. Αργότερα περίπατος στα γραφικά δρομάκια του Μεγάλου 
Χωριού. Παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ. Εδώ μην παραλείψετε να 
επισκεφθείτε το Ιστορικό - Λαογραφικό μουσείο και να γευθείτε το διάσημο 
γαλακτομπούρεκο του “Αλέκου”! Το βράδυ δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Μονή Αγάθωνος | Γοργοπόταμος | Αμφίκλεια | 
Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ. Αναχώρηση για την Ι. Μ. Αγάθωνος, 
μία κιβωτό της φύσης με σημαντική θρησκευτική και οικολογική 
δραστηριότητα. Ξεχωρίζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τον βοτανικό 

κήπο και εκθέματα από τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζουμε για γεύμα 
(έξοδα ατομικά) στο χωριό του Γοργοπόταμου κοντά στην ιστορική γέφυρα 
με τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες με την παραδοσιακή ρουμελιώτικη 
κουζίνα. Επόμενος σταθμός μας η Αμφίκλεια όπου θα επισκεφθούμε 
(έξοδα ατομικά) το εξαιρετικό “Μουσείο Άρτου”. Μέσω Χαιρώνειας, 
όπου θα δούμε το περίφημο Λιοντάρι (μνημείο των πεσόντων Θηβαίων 
Ιερολοχιτών), επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Avaris 
Hotel 5* | Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ | Δωρεάν Wi-Fi 
σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου | Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου
20% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου του fitness spa | Μεταφορές – 
περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 4€ το 
δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη (2 
διανυκτερεύσεις) και χωρίς το πρόγραμμα της 4ης ημέρας. Επιστρέφουμε 
στην Αθήνα μετά τις επισκέψεις της 3ης ημέρας.

Αναχωρήσεις: 4 ημέρες 26/12, 3 ημέρες:  27/12

Αλπική Ευρυτανία Πολυτελείας 3,4 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο | Αναχωρήσεις: 4 ημέρες 26/12  3 ημέρες:  27/12

Τύπος Δωματίου 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο Standard 185 € 249 €

Δίκλινο Deluxe 205 € 275 €

3ο & 4ο άτομο ενήλικας 95 € 120 €

3ο & 4ο άτομο παιδί έως 12 95 € 120 €

Μονόκλινο Standard 240 € 330 €330 €
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1η Hμέρα: Αθήνα | Γεφύρι της Άρτας | Άρτα
Συγκέντρωση το πρωί και αναχώρηση  για την Άρτα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Φτάνοντας στον προορισμό μας θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε 
το πασίγνωστο γεφύρι της Άρτας, λιθόκτιστη γέφυρα του ποταμού 
Άραχθου, του 17ου αιώνα μΧ,. που έγινε πασίγνωστη από το ομώνυμο 
θρυλικό δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στην “εξ ανθρωποθυσίας” 
θεμελίωσή του. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια και 
ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο εντός 
του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. 

2η Hμέρα: Ζάλογγο | Πηγές Αχέροντα | Πάργα | 
Νεκρομαντείο Εφύρας | Άρτα 
Μετά το πλούσιο πρωινό σε μπουφέ θα αναχωρήσουμε για το Ζάλογγο. 
Φτάνοντας θα διακρίνουμε ορισμένες ψηλές λευκές φιγούρες. Πρόκειται 
για το μνημείο του Ζαλόγγου, με τις πέτρινες Σουλιώτισσες που στέκουν 
αγέρωχες και ατενίζουν το Ιόνιο Πέλαγος. Αφορά στο μεγαλύτερο μνημείο 
της Ελλάδας, απ’ όπου, σύμφωνα με την ιστορία, 63 Σουλιώτισσες με 
τα παιδιά τους σέρνοντας το 1803 τον χορό του θανάτου, έπεσαν στο 
κενό, για να μην πέσουν στα χέρια των ανδρών του Αλή πασά, όταν το 
Σούλι υπέκυψε μετά από πολύχρονους αγώνες. Αφού απονείμουμε φόρο 
τιμής σε αυτές τις γυναικείες, ηρωικές μορφές & σύμβολα της ελευθερίας, 
θα αναχωρήσουμε εκ νέου για τις πηγές του Αχέροντα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούμε μία ντελικάτη αρχόντισσα, νωχελικά απλωμένη κάτω από τη 
σκιά του ισχυρού μεσαιωνικού φρουρίου, τη κωμόπολη της Πάργας με τα 
στενά λιθόστρωτα δρομάκια και τη νησιώτικη γοητεία. Χρόνος ελεύθερος 
για περίπατο, καφέ και φαγητό. Έπειτα κατά την επιστροφή μας στο 
ξενοδοχείο θα επισκεφτούμε το αρχαιότερο Νεκρομαντείο της αρχαιότητας, 
το Νεκρομαντείο του Αχέροντα. Εδώ οι αρχαίοι τοποθετούσαν τις πύλες 
του Κάτω Κόσμου, την είσοδο στο βασίλειο του Άδη. Διανυκτέρευση. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Hμέρα: Τζουμέρκα | Γεφύρι της Πλάκας | Μονή Κηπίνας | 
Πράμαντα | Άγναντα
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για τα πανέμορφα Τζουμέρκα ένα 
φυσικό τοπίο όπου συνυπάρχουν αρμονικά οι ορεινοί όγκοι, με την πλούσια 
βλάστηση και το υγρό στοιχείο. Πρώτη στάση μας το γεφύρι της Πλάκας, 
το μεγαλύτερο πέτρινο μονότοξο γεφύρι στην Ελλάδα, με τόξο ανοίγματος 
40 μέτρων και ύψος περίπου 20 μέτρα. Συνεχίζουμε για την Μονή Κηπίνας 
η οποία βρίσκεται  χτισμένη μέσα σε βράχο & η εντυπωσιακή κατασκευή 
της προκαλεί δέος… Στην πορεία θα επισκεφτούμε τα Πράμαντα, 
οικισμός, αμφιθεατρικά χτισμένος σε υψόμετρο 840μ. στους πρόποδες της 
Στρογγούλας, ίσως της πιο επιβλητικής κορυφής των πολυτραγουδισμένων 
Τζουμέρκων. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα στο 

κεφαλοχώρι και στη συνέχεια θα κατηφορίσουμε για να συναντήσουμε 
τα Άγναντα, όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ και περίπατο σε ένα τοπίο 
που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η  πλουσιότατη βλάστηση. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και το βράδυ ακολουθεί εορταστικό ρεβεγιόν με πλούσιο 
φαγητό και ζωντανή μουσική.

4η Hμέρα: Ολοήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για τα Ιωάννινα. Θα επισκεφτούμε 
το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Παύλου Βρέλλη, το κάστρο της 
πόλης, την λίμνη αλλά και το γραφικό νησάκι του Αλή Πασά. Ελεύθερος 
χρόνος για φαγητό και αγορά τοπικών προϊόντων και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ 
μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Hμέρα: Άρτα | Πρέβεζα | Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη της Άρτας 
και αναχώρηση για την πόλη της Πρέβεζας όπου θα κάνουμε στάση για 
φαγητό. Στη συνέχεια αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 
της 2ης ημέρας | Στο τριήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθούν οι 
εκδρομές της 2ης και 4ης ημέρας.   

Περιλαμβάνονται: Δύο, τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Arta Palace 4* με ημιδιατροφή | Εορταστικό Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 
| Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής 
| Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το 
δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή 
αναφέρεται ως προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες 22/12 & 29/12, 4 ημέρες 23/12 & 30/12, 3 
ημέρες 04/01

Παραδοσιακά Τζουμέρκα, Ιωάννινα 3,4 & 5 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου
Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

4 ημέρες 5 ημέρες 3 ημέρες

Δίκλινο 205 € 255 € 155 €

3ο άτομο ενήλικας 145 € 175 € 115 €

3ο άτομο παιδί έως 3 85 € 105 € 75 €

3ο άτομο παιδί 4 - 12 130 € 165 € 105 €

Μονόκλινο 260 € 329 € 195 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11 για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά και έως 
5/12 για τα Θεοφάνια. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

ρ γγ
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Ιωάννινα, η πόλη των γραμμάτων & των τεχνών 4,5 Ημέρες
1η Ημέρα: Αθήνα | Αμφιλοχία | Ιωάννινα
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
ξεκούραση αλλά και προαιρετικό φαγητό στην πόλη της Αμφιλοχίας, θα 
φτάσουμε αργά το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της Ηπείρου τα Ιωάννινα. 
Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσουμε τον πρώτο μας καφέ μας στην 
παραλίμνια περιοχή και στη συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο διαμονής μας. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και 
διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Ιωάννινα | Σπήλαιο Περάματος | Μέτσοβο
Πρωινό σε μπουφέ και σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο μας θα 
επισκεφτούμε το σπήλαιο Περάματος. Το σπήλαιο αποτελεί τμήμα 
κοίτης υπόγειου ποταμού, που διανοίχθηκε κατά την προτεταρτογενή 
εποχή, ηλικίας δηλαδή 1.500.000 χρόνων περίπου. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το πανέμορφο και γραφικό Μέτσοβο, που κρατά 
ακόμα γερά την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την Πινακοθήκη του Τοσίτσα και θα 
περπατήσουμε στην πλατεία του χωριού με τον επιβλητικό πλάτανο και τα 
παραδοσιακά μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα και τα Μετσοβίτικα κρασιά. 
Μετά το φαγητό μας (προαιρετικά) θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο 
διαμονής μας. Το βράδυ μας ελεύθερο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Ιωάννινα | Κόνιτσα | Μονή Μολυβδοσκέπαστης | 
Μπουραζάνι
Πρόγευμα σε μπουφέ και ξεκινάμε την σημερινή μας ημέρα με την  
Κόνιτσα, κωμόπολη της Ηπείρου περίπου 70 χιλιόμετρα από την πόλη των 
Ιωαννίνων. Έπειτα αναχώρηση για το παλαιότερο μοναστήρι της Ηπείρου, 
την Παναγιά Μολυβδοσκέπαστη που εικάζεται ότι κτίστηκε από τον 
βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Πωγωνάτο. Τελευταίος μας σταθμός 
το περιβαλλοντικό Πάρκο Μπουραζάνι 2.050 στρεμμάτων και ιδρύσεως 
το 1916. Εντός του πάρκου φιλοξενούνται ελάφια, αγριογούρουνα, 
αγριοπρόβατα και ζαρκάδια. Θα επισκεφτούμε επίσης το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας του πάρκου για να θαυμάσουμε σε φωτογραφική απεικόνιση όλα 
τα είδη των Φυτών, όλα τα Ορχιδοειδή, τις πεταλούδες, τα Ερπετά, τα 
Αμφίβια, τις Λιμπελούλες και τα Ορθόπτερα της περιοχής «Μπουραζάνι». 
Χρόνος για παραδοσιακό φαγητό και επιστροφή στα Ιωάννινα. Το βράδυ 
θα πραγματοποιηθεί εορταστικό ρεβεγιόν σε επιλεγμένο εστιατόριο με 
πλούσιο φαγητό και ζωντανή μουσική. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Μονοδένδρι | Χαράδρα Βίκου | Πόλη Ιωαννίνων
Καλή χρονιά! Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ένα από τα 
Ζαγοροχώρια, το γραφικό Μονοδένδρι με τα παραδοσιακά αρχοντικά και 
την Ριζάρειο Σχολή. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε μέχρι 
το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και να θαυμάσουμε το μοναδικό 
θέαμα που προσφέρει η Χαράδρα του Βίκου. Προαιρετικό φαγητό σε 

παραδοσιακό ταβερνάκι του χωριού και επιστροφή στα Ιωάννινα με 
ελεύθερο χρόνο. Μπορούμε να επιβιβαστούμε στα βαρκάκια και να 
επισκεφθούμε το Νησάκι, όπου θα απολαύσουμε τη γραφικότητά του 
αλλά και το σπίτι του Αλή Πασά που λειτουργεί ως μουσείο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο με μουσική & 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Μουσείο Βρέλλη | Ναύπακτος | Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων 
του Παύλου Βρέλλη. Εκ νέου αναχώρηση και μέσω Ναυπάκτου όπου 
θα πραγματοποιήσουμε στάση για προαιρετικό φαγητό θα φτάσουμε στην 
Αθήνα νωρίς το βράδυ. 

Πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής: 1η ημέρα: Αθήνα – Μέτσοβο – 
Ιωάννινα 2η ημέρα: Μονοδένδρι – Χαράδρα Βίκου – Πόλη Ιωαννίνων 3η 
ημέρα: Κόνιτσα – Μονή Μολυβδοσκέπαστης – Μπουραζάνι 4η ημέρα: 
Ιωάννινα – Μουσείο Βρέλλη – Ναύπακτος – Αθήνα

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ανακαινισμένο 
Byzantio Hotel 3* | Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ | Εορταστικό 
ρεβεγιόν στις 31/12 σε επιλεγμένο εστιατόριο με πλούσιο φαγητό & 
ζωντανή μουσική | Εορταστικό δείπνο την 01/01 σε επιλεγμένο εστιατόριο 
με πλούσιο φαγητό & μουσική | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο του γραφείου μας | Αρχηγός εκδρομής, ασφάλεια αστικής 
ευθύνη & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία, σπήλαια 
& αρχαιολογικούς χώρους και όπου αλλού απαιτείται | Φαγητά & ποτά 
εκτός των παραπάνω γευμάτων – δείπνων | Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ 
το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 29/12 4 ημέρες:  30/12

Τιμή κατ’ άτομο | Αναχωρήσεις: 5 ημέρες:  29/12, 4 ημέρες:  30/12

Τύπος Δωματίου 4 ημέρες 5 ημέρες

Δίκλινο 205 € 235 €

3ο άτομο ενήλικας 175 € 195 €

3ο άτομο παιδί έως 10 125 € 135 €

Μονόκλινο 255 € 299 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%ν περίπου 15%5555
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1η  Ημέρα: Αθήνα | Σιάτιστα | Πτολεμαΐδα
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό τη Σιάτιστα, μία πόλη διάσημη για το 
εμπόριο γουναρικών και εξίσου γνωστή για τα παραδοσιακά αρχοντικά της 
καθώς και για τα εξαιρετικά οινοποιία. Επίσκεψη σε ένα από τα θαυμάσια 
αρχοντικά. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο διαμονής μας, τακτοποίηση στα 
δωμάτια & ξεκούραση. Δείπνο στο ξενοδοχείο & διανυκτέρευση.

2η Ημέρα:  Πρέσπες | Νυμφαίο 
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις Πρέσπες, τους πιο διάσημους, ίσως, 
υδροβιότοπους της Ελλάδας. Θα επισκεφθούμε τον Άγιο Γερμανό όπου 
θα έχουμε και ενημέρωση από εκπρόσωπο του κέντρου πληροφόρησης 
Πρεσπών για την σπάνια πανίδα που βρίσκει καταφύγιο στις λίμνες. 
Επόμενος σταθμός το νησάκι του Αγίου Αχίλλειου. Ακολουθεί επίσκεψη 
στο χωριό των Ψαράδων. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε ένα από τους 
πιο όμορφους παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας μας, το Νυμφαίο. 
Το χωριό περικλείεται από δάσος οξιάς και διασχίζεται από λιθόστρωτα 
μονοπάτια και πετρόκτιστα σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο και 
φαγητό και για όσους θέλουν θα ακολουθήσει επίσκεψη στο καταφύγιο 
περίθαλψης και προστασίας της αρκούδας Αρκτούρος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.

3η Ημέρα:  Ολοήμερη εκδρομή στην Καστοριά (Μουσείο 
Κέρινων Ομοιωμάτων | Δισπηλιό | Ενυδρείο | Σπηλιά 
Δράκου | Ι.Μ. Μαυριώτισσας)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
της Καστοριάς. Έπειτα θα επισκεφτούμε τον Αρχαιολογικό χώρο του 
Δισπηλιού και το Οικομουσείο, έναν λιμναίο οικισμό με ιστορία 7.000 
ετών. Ακολουθεί επίσκεψη στο Ενυδρείο γλυκού νερού και στη συνέχεια, 
θα αναχωρήσουμε για τη Σπηλιά του Δράκου, ένα από τα πιο εντυπωσιακά 
σπήλαια της Ελλάδας όπου σύμφωνα με τον μύθο ήταν χρυσορυχείο και 
το φύλαγε άγρυπνα ένας δράκος. Έπειτα θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Μαυριώτισσας. Αυτός ο Βυζαντινός θησαυρός 
είναι χτισμένος το 1082, περιτριγυρισμένος από αιωνόβια πλατάνια. 
Χρόνος για καφέ και περίπατο στην πόλη της Καστοριάς και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί το εορταστικό 
δείπνο – ρεβεγιόν σε πολυτελή αίθουσα με ζωντανή μουσική και χορό. 
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Λουτρά Πόζαρ | Άγιος Αθανάσιος
Πρωινό και σήμερα θα πραγματοποιήσουμε εξόρμηση 13 χλμ. από την 
Αριδαία στα Λουτρά Πόζαρ, όπου σε υψόμετρο 390 μέτρων βρίσκονται 

οι ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας και ποσιθεραπείας. Η καταπράσινη, 
μοναδική σε τελειότητα φύση διακόπτεται μόνο για να βραχεί από τα νερά 
των καταρρακτών και των ρυακιών. Στα Πόζαρ λειτουργούν ομαδικές 
πισίνες και 50 ακόμη ατομικοί λουτήρες. Επίσης υπάρχει μια εξωτερική 
πισίνα καθώς και πολλά καταστήματα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών 
όπως εστιατόρια & αναψυκτήρια. Έπειτα αναχώρηση για τον διατηρητέο 
οικισμό του Αγίου Αθανασίου. Το χωριό κτίστηκε στα τέλη του 16ου αιώνα 
στους πρόποδες του Kαϊμακτσαλάν στα 1.200 μέτρα. Σημαντικό αξιοθέατο 
του χωριού είναι η εκκλησία της Αναλήψεως, η οποία κτίστηκε στα τέλη 
του 1700. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο & διανυκτέρευση.

5η Ημέρα:  Πτολεμαΐδα | Μετέωρα | Αθήνα
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για Αθήνα μέσω Μετεώρων & Τρικάλων 
όπου θα επισκεφτούμε την μονή του Αγίου Στεφάνου & θα γευματίσουμε 
αντίστοιχα. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και 4ήμερη (3 διαν/σεις) 
χωρίς την εκδρομή της 4ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Pantelidis 3* superior στην Πτολεμαΐδα | Πρωινό και δείπνο καθημερινά 
σε πλούσιο μπουφέ (περιλαμβάνονται τα εορταστικά ρεβεγιόν με ζωντανή 
μουσική) | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του 
γραφείου μας | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα | Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 1,5€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής | Ότι δεν αναφέρεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 & 29/12 4 ημέρες: 23/12, 30/12 & 03/01

Καστοριά, Νυμφαίο, Λουτρά Πόζαρ 4,5 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου
Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 199 € 235 € 179 €

3ο άτομο ενήλικας 155 € 185 € 145 €

3ο άτομο παιδί έως 12 105 € 115 € 85 €

Τετράκλινο (2+2) 705 € 855 € 645 €

Μονόκλινο 265 € 309 € 235 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11 για Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά και έως 
5/12 για τα Θεοφάνια. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

Αριδαία στα
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1η Ημέρα: Αθήνα | Ραψάνη | Λεπτοκαρυά
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση 
κατευθυνόμαστε σε ένα ορεινό – παραδοσιακό χωριό την Ραψάνη, τον 
τόπο που σύμφωνα με την μυθολογία, παραγόταν το νέκταρ των θεών 
του Ολύμπου. Χτισμένη σε υψόμετρο εξακοσίων μέτρων, η «κυρά του 
Ολύμπου» όπως την αποκαλούν οι ντόπιοι, επιφυλάσσει στον επισκέπτη 
μαγευτική θέα που φτάνει ως το Αιγαίο πέλαγος. Θα περιπλανηθούμε στα 
πέτρινα δρομάκια και θα θαυμάσουμε τα γραφικά σπίτια, τα περίφημα 
αρχοντικά και την πλατεία με τα μαγαζιά και τα αιωνόβια πλατάνια. Στα 
ταβερνάκια του χωριού θα γευτούμε το παραδοσιακό ραψανιώτικο κρασί, 
παρέα με τοπικές νοστιμιές. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Λεπτοκαρυά 
και το ξενοδοχείο διαμονής μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. 
Το βράδυ πλούσιο δείπνο σε μπουφέ & διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Ολοήμερη εκδρομή στην Θεσσαλονίκη με ξενάγηση
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Βορρά, 
την Θεσσαλονίκη. Εδώ θα έχουμε άπλετο χρόνο για να ξεναγηθούμε 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης και να περπατήσουμε στους 
πολυσύχναστους και στολισμένους δρόμους. Νωρίς το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο συνοδεία μουσικής & 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Έδεσσα | Νάουσα
Μετά το πλούσιο πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Έδεσσα. Εδώ 
θα θαυμάσουμε, τι άλλο, τους πασίγνωστους καταρράκτες. Χρόνος 
ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για έναν από τους πιο 
όμορφους προορισμούς της χώρας μας το άλσος του Αγίου Νικολάου 
δύο χιλιόμετρα από την πόλη της Νάουσας. Εδώ ένας περίπατος μέσα 
στο άλσος περνώντας κάτω από τεράστια, πολυετή πλατάνια και δίπλα 
στα κρυστάλλινα νερά του ποταμού θα μας χαλαρώσει με τον καλύτερο 
τρόπο. Χρόνος ελεύθερος για παραδοσιακό φαγητό στις ταβέρνες της 
περιοχής και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σε εορταστική 
ατμόσφαιρα θα ακολουθήσει το ρεβεγιόν συνοδεία καλού φαγητού και 
ζωντανής μουσικής. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Δίον | Ιερά Μονή Οσίου Εφραίμ του Σύρου | 
Ελατοχώρι
Πλούσιο πρωινό και σήμερα θα κινηθούμε στα ενδότερα του βουνού των 
Δώδεκα Θεών κατά τη μυθολογία, του επιβλητικού Ολύμπου. Πρώτα 
θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο του Δίον, την ιερή πόλη των 
Μακεδόνων σε μια περιοχή κατάφυτη, που κατακλύζεται από νερά. 
Έπειτα, στους πρόποδες του βουνού, θα επισκεφτούμε το πανέμορφο, 
γυναικείο μοναστήρι του μεγάλου Πατέρα της Ορθοδοξίας Οσίου 
Εφραίμ του Σύρου, το μοναδικό προσκύνημα του Αγίου στον ελλαδικό 
χώρο. Χρόνος ελεύθερος για πνευματική χαλάρωση και στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Ελατοχώρι, ένα ορεινό χωριό, από τα πιο δημοφιλή 
της περιοχής. Βρίσκεται σε υψόμετρο 780μ. και τόσο ο νέος όσο και ο 
παλιός οικισμός έχει εξελιχθεί σε ένα από τα καλύτερα ορεινά θέρετρα 
της Πιερίας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό σε παραδοσιακό εστιατόριο και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ πλούσιο δείπνο σε μπουφέ & 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Λεπτοκαρυά | Λιτόχωρο | Βόλος | Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την κωμόπολη του Λιτόχωρου 
που βρίσκεται στο νότιο μέρος του Νομού Πιερίας. Το Λιτόχωρο είναι 
δημοφιλής πόλη για εκείνους που επιθυμούν να ξεκινήσουν αναρρίχηση 
στον Όλυμπο, καθώς από εκεί ξεκινούν όλες οι προσπάθειες για την 
κατάκτηση της κορυφής του μυθικού βουνού. Στη συνέχεια εκ νέου 
αναχώρηση για την επιστροφή μας στην Αθήνα μέσω Βόλου όπου θα 
μας δοθεί η ευκαιρία να γευματίσουμε σε κάποιο από τα παραδοσιακά 
τσιπουράδικα της πόλης. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το Βράδυ.

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή της 2ης ημέρας | Στο τριήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί 
η εκδρομή της 2ης & 3ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Δύο, τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο Sentido Mediterranean Village 5* με ημιδιατροφή και 
μουσικές βραδιές καθημερινά (περιλαμβάνεται το ρεβεγιόν με ζωντανή 
μουσική) | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο του 
γραφείου μας | Επίσημη ξενάγηση στην Θεσσαλονίκη | Δωρεάν χρήση 
του γυμναστηρίου της σάουνας, του χαμάμ και του υδρομασάζ | Αρχηγός 
εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ το δωμάτιο 
ημερησίως | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής | Ότι δεν αναφέρεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 & 29/12 4 ημέρες:  23/12, 30/12 & 03/01 
3 ημέρες: 04/01

Χριστούγεννα στον μυθικό Όλυμπο 3,4 & 5 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 265 € 315 € 320 € 379 € 169 € 229 €

3ο άτομο ενήλικας 225 € 272 € 267 € 325 € 139 € 189 €

3ο άτομο
παιδί έως 5 95 € 115 € 95 € 110 € 105 € 145 €

3ο άτομο
παιδί 6 - 14 190 € 225 € 220 € 270 € 105 € 145 €

Μονόκλινο 335 € 382 € 408 € 489 € 209 € 289 €

Οι τιμές της πρωτοχρονιάς ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 15/12. Έπειτα θα 
προσαυξηθούν περίπου 10%
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1η Ημέρα: Αθήνα | Παλαιός Άγιος Παντελεήμονας | 
Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεσες στάσεις θα 
φτάσουμε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Μακεδονίας, τον παλαιό 
Άγιο Παντελεήμονα. Ο αναπαλαιωμένος και διατηρητέος παραδοσιακός 
οικισμός βρίσκεται σε υψόμετρο 700μ., με εξαιρετική θέα προς τον 
Θερμαϊκό κόλπο και τις ακτές της Νότιας Πιερίας. Φαγητό σε παραδοσιακή 
ταβέρνα και πορεία προς την Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση και ξεκούραση. 
Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο & διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Αμφίπολη | Ιερά Μονή Παναγίας 
Εικοσιφοίνισσας | Καβάλα
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για την Αμφίπολη. Θα επισκεφτούμε το 
μουσείο αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε 
την Παναγία την Εικοσιφοίνισσα, με την αχειροποίητο θαυματουργό 
εικόνα της, η οποία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της 
Μακεδονίας και είναι το παλαιότερο εν ενεργεία μοναστήρι στην Ευρώπη. 
Τελευταίος προορισμός της ημέρας η … Μέκκα του καπνού. Φτάνοντας 
στην Καβάλα θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την παλιά πόλη, 
που ονομάζεται και Παναγία θαυμάζοντας τα παλιά αρχοντικά με τη 
μοναδική αρχιτεκτονική. Κομβικό σημείο είναι η πλατεία του Μοχάμεντ 
Άλι, που δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα με το γκρέμισμα 
των σπιτιών που κατοικούσαν οι χριστιανοί κατά την τουρκοκρατία. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούμε ακόμα ένα από τα πιο σημαντικά και αξιόλογα 
μνημεία της περιοχής, το Ιμαρέτ, μεγάλο συγκρότημα της τελευταίας 
Οθωμανικής περιόδου, κλασσικό δείγμα Ισλαμικής αρχιτεκτονικής. Έπειτα 
θα ανηφορίσουμε στο κάστρο της πόλης, με την Ακρόπολη και τον παλιό 
φάρο.  Ελεύθερος χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο & διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Ξενάγηση Θεσσαλονίκης | Βέροια | Νάουσα
Πρόγευμα & επιβίβαση στο λεωφορείο για να ξεναγηθούμε στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης αλλά και για να απολαύσουμε τον 
περίπατό μας στην όμορφη και πολυσύχναστη παραλία της. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για την Βέροια με ελεύθερο χρόνο για καφέ. Έπειτα 
θα επισκεφτούμε την Νάουσα με ελεύθερος χρόνο τόσο για περίπατο 
στο καταπράσινο Άλσος του Αγίου Νικολάου όσο και για φαγητό σε 
κάποια από τις παραδοσιακές ταβέρνες πλάι στο ποτάμι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εντός του ξενοδοχείου το 
εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική και χορό.

4η Ημέρα: Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου | Λουτρά 
Σιδηροκάστρου | Λίμνη Κερκίνη 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, 
εφάμιλλη αυτών του Αγίου Όρους από άποψη ιστορίας, κειμηλίων και 
τοποθεσίας. Έπειτα επίσκεψη στα πολυτελή λουτρά Σιδηροκάστρου, 
χτισμένα πάνω στην πηγή. Η ατμόσφαιρα στο χαμάμ είναι μυστηριακή. 
Έπειτα εκ νέου αναχώρηση για την Λίμνη Κερκίνη, ένας από τους 
σημαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στο 
χώρο έκθεσης του περιβαλλοντικού κέντρου και θα πραγματοποιήσουμε 
παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπιο. Φαγητό και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.

5η Ημέρα:: Θεσσαλονίκη | Βεργίνα | Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βεργίνα, όπου θα ξεναγηθούμε στον 
αρχαιολογικό χώρο, έναν από τους σημαντικότερους της Ελλάδας. Στη 
συνέχεια αναχώρηση με προορισμό την Αθήνα όπου θα φθάσουμε νωρίς 
το βράδυ.

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή της 4ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας (Capsis Hotel 4*, Holiday Inn 5* ή Mediterranean Pal-
ace 5* με ημιδιατροφή | Gala Πρωτοχρονιάς στη θέση της ημιδιατροφής 
με σαμπάνια για καλωσόρισμα, ½ φιάλη κρασί ανά άτομο, σετ μενού 
5 πιάτων & ζωντανή μουσική για τους διαμένοντες στο Capsis 4* | Gala 
Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στη θέση της ημιδιατροφής με εορταστικό 
σετ μενού 4 ή 5 πιάτων αντίστοιχα & μουσική για τους διαμένοντες στο 
Holiday Inn 5* | Gala Χριστουγέννων στη θέση της ημιδιατροφής με 
εορταστικό σετ μενού 4 πιάτων & μουσική για τους διαμένοντες στο Medi-
terranean Palace 5* | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 
| Επίσημη ξενάγηση στην Βεργίνα και στην Θεσσαλονίκη | Αρχηγός 
εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής & ότι 
δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ 
για ξενοδοχεία 4* & 4€ για ξενοδοχεία 5* το δωμάτιο ημερησίως

Θεσσαλονίκη, Αμφίπολη 4,5 Ημέρες

Οι εκδρομές περιλαμβάνουν επίσκεψη και δωρεάν είσοδο στον «ΑΣΤΕΡΟΚΟΣΜΟ», 
το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο θεματικό πάρκο της Θεσσαλονίκης. 

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα για μικρούς & μεγάλους σε στεγασμένη έκταση 23.000 
τ.μ. στην στολισμένη Δ.Ε.Θ. Το Fun Park αναλυτικά περιλαμβάνει: 16 παιχνίδια λούνα 
παρκ, 2 παγοδρόμια, το σπίτι του Άη Βασίλη, το σπίτι εικονικής πραγματικότητας & το 
σπίτι «ανεμοσκορπίσματα»,  διαδραστικές παραστάσεις, παραστάσεις με μαριονέτες και 
καραγκιόζη, μαγικές παραστάσεις, παραστάσεις χορού, αγωνισμάτων & ακροβατικών, 

αφηγήσεις παραμυθιών, εργαστήρια κατασκευής χειροτεχνιών, face painting, 
συναυλίες και πολλά άλλα!
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Θεσσαλονίκη, Σαντάνσκι 4,5 Ημέρες

Τιμές & Αναχωρήσεις και για τα 2 Προγράμματα Θεσσαλονίκης | Αναχωρήσεις: 5 ημέρες:  22/12 & 29/12, 4 ημέρες:  23/12, 30/12 & 03/01

Τύπος Δωματίου

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

Holiday Inn Mediterranean Palace Capsis Holiday Inn Holiday Inn Mediterranean Palace

4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 5 ημ. 4 ημ. 4 ημ.

Δίκλινο 265 € 325 € 295 € 370 € 265 € 325 € 325 € 399 € 225 € 275 €

3ο άτομο ενήλικας 205 € 245 € 175 € 215 € 185 € 225 € 245 € 295 € 175 € 175 €

3ο άτομο παιδί έως 6 90 € 105 € 90 € * 105 € * 90 € 105 € 90 € 105 € 90 € 90 € *

3ο άτομο παιδί 7 - 12 175 € 215 € 130 € ** 165 € ** 90 € 105 € 205 € 255 € 165 € 120 € **

Μονόκλινο 355 € 445 € 435 € 565 € 355 € 445 € 435 € 545 € 315 € 395 €

* οι τιμές αφορούν παιδί έως 3 ετών, ** οι τιμές αφορούν παιδί 4 – 12 ετών | Οι τιμές εκτός του Mediterranean Palace 5* ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11 για 
Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά και έως 5/12 για τα Θεοφάνια. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%

1η Ημέρα: Αθήνα | Π. Άγιος Παντελεήμονας | Θεσσαλονίκη
Συγκέντρωση, επιβίβαση στο πούλμαν και με ενδιάμεσες στάσεις θα 
φτάσουμε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Μακεδονίας, τον παλαιό 
Άγιο Παντελεήμονα. Ο αναπαλαιωμένος και διατηρητέος παραδοσιακός 
οικισμός βρίσκεται σε υψόμετρο 700μ., με εξαιρετική θέα προς τον 
Θερμαϊκό κόλπο και τις ακτές της Νότιας Πιερίας. Φαγητό σε παραδοσιακή 
ταβέρνα και πορεία προς την Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση και ξεκούραση. 
Το βράδυ ελεύθερο, δείπνο & διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Λουτρά Πόζαρ | Έδεσσα
Πρωινό και εξόρμηση 13 χλμ. από την Αριδαία στα Λουτρά Πόζαρ, 
όπου σε υψόμετρο 369 – 390 μέτρων βρίσκονται οι ιαματικές πηγές 
λουτροθεραπείας και ποσιθεραπείας. Τα Λουτρά Πόζαρ είναι γνωστά για 
τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τόσο κατά την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου, 
όσο και κατά την ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο. Έπειτα αναχώρηση για 
την Έδεσσα όπου θα θαυμάσουμε τους πασίγνωστους καταρράκτες της. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό & επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ 
ελεύθερο, δείπνο & διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Ξενάγηση Θεσσαλονίκης | Βέροια | Νάουσα
Πρόγευμα & επιβίβαση στο λεωφορείο για να ξεναγηθούμε στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης αλλά και για να απολαύσουμε 
τον περίπατό μας στην πολυσύχναστη παραλία της. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την Βέροια με χρόνο για καφέ. Έπειτα επίσκεψη στην 
Νάουσα με ελεύθερος χρόνο για περίπατο στο καταπράσινο Άλσος 
του Αγίου Νικολάου αλλά και φαγητό σε κάποια από τις παραδοσιακές 
ταβέρνες πλάι στο ποτάμι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
θα πραγματοποιηθεί το εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική και χορό. 
Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Οχυρό Ρούπελ | Σαντάνσκι
Πρόγευμα,  επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το Οχυρό 
Ρούπελ, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο από τα 21 συγκροτήματα οχυρών 
που κατασκευάστηκαν σε όλη τη γραμμή Μεταξά. Μέσω οπτικοακουστικού 
συστήματος διάρκειας είκοσι λεπτών, θα μας γίνει παρουσίαση της μάχης 
των οχυρών. Θα επισκεφτούμε το μουσείο και το περίπτερο των επισκεπτών 
όπου μπορούμε να αγοράσουμε αναμνηστικά δώρα. Στη συνέχεια μέσω 
Προμαχώνα θα περάσουμε τα Βουλγαρικά σύνορα, με ελεύθερο χρόνο 

στα καταστήματα αφορολόγητων ειδών, για να φθάσουμε στο Σαντάνσκι. 
Εκεί μπορούμε να ψωνίσουμε αθλητικά, είδη ένδυσης και άλλα, σε χαμηλές 
τιμές αλλά και να περπατήσουμε στον εμπορικό πεζόδρομο της πόλης. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο & διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Θεσσαλονίκη | Ραψάνη | Αθήνα
Πρόγευμα και επιβίβαση στο πούλμαν για να επισκεφτούμε την «κυρά 
του Ολύμπου» την Ραψάνη, τον τόπο που σύμφωνα με την μυθολογία, 
παραγόταν το νέκταρ των θεών. Θα περιπλανηθούμε στα πέτρινα δρομάκια 
και θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα, τα γραφικά σπίτια, τα περίφημα 
αρχοντικά και την πλατεία με τα μαγαζιά και τα αιωνόβια πλατάνια. Στα 
ταβερνάκια του χωριού θα γευτούμε το παραδοσιακό ραψανιώτικο κρασί, 
παρέα με τοπικές νοστιμιές. Το μεσημεράκι αναχώρηση με προορισμό την 
Αθήνα.

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή της 4ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας (Capsis Hotel 4*, Holiday Inn 5* ή Mediterranean Pal-
ace 5*) με ημιδιατροφή | Gala Πρωτοχρονιάς στη θέση της ημιδιατροφής 
με σαμπάνια για καλωσόρισμα, ½ φιάλη κρασί ανά άτομο, σετ μενού 
5 πιάτων & ζωντανή μουσική για τους διαμένοντες στο Capsis 4* | Gala 
Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς στη θέση της ημιδιατροφής με εορταστικό 
σετ μενού 4 ή 5 πιάτων αντίστοιχα & μουσική για τους διαμένοντες στο 
Holiday Inn 5* | Gala Χριστουγέννων στη θέση της ημιδιατροφής με 
εορταστικό σετ μενού 4 πιάτων & μουσική για τους διαμένοντες στο Med-
iterranean Palace 5* | Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο, Αρχηγός 
εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α. | Επίσημη ξενάγηση στην 
Βεργίνα και στην Θεσσαλονίκη

Δεν περιλαμβάνονται: Φιλοδωρήματα, Είσοδοι σε μουσεία & 
αρχαιολογικούς χώρους | Φαγητά & ποτά εκτός της ημιδιατροφής & ότι 
δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα | Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ 
για ξενοδοχεία 4* & 4€ για ξενοδοχεία 5* το δωμάτιο ημερησίως

395 €

για
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1η Ημέρα: Αθήνα | Καβάλα
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και 
φαγητό θα φθάσουμε στην Καβάλα. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής 
σας, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Φίλιπποι | Αγία Λυδία | Καβάλα
Μπουφέ πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο των Φιλίππων του Μακεδόνα Βασιλιά Φίλιππου με το αρχαίο 
θέατρο και την αγορά, εκεί όπου πέρασε τα πρώτα του παιδικά χρόνια ο 
Μέγας Αλέξανδρος. Από τους Φιλίππους ξεκίνησε και την περιοδεία του 
στην Ευρώπη ο Απόστολος Παύλος με τον μαθητή του Απόστολο Σίλα. 
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί όπου ο Απ. 
Παύλος βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Κατόπιν θα επιστρέψουμε 
στην Καβάλα και ελεύθερος χρόνος για γεύμα, καφέ ή βόλτα στο Κάστρο 
με το γραφικό τραινάκι της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μουσείο Καπνού Καβάλας | Σπήλαιο Αλιστράτης
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για το μοναδικό Μουσείο 
Καπνού Καβάλας. Θα θαυμάσουμε από κοντά τα εκθέματα και θα 
ενημερωθούμε για την βιομηχανία του καπνού, που έκανε γνωστή την 
πόλη πανελλαδικά. Αναχώρηση για το Νομό Σερρών και επίσκεψη σε ένα 
από τα σημαντικότερα και ωραιότερα Σπήλαια της χώρας μας, το Σπήλαιο 
Αλιστράτης με σταλακτίτες και σταλαγμίτες ύψους μέχρι και 15 μ., που 
αποτελεί ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο της Ευρώπης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το βράδυ θα ακολουθήσει το εορταστικό 
δείπνο – ρεβεγιόν, συνοδεία μουσικής και χορού. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Δράμα (Ονειρούπολη) | Παρανέστι Τραίνο 
Νέστου | Ξάνθη – Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την γιορτινή πόλη της Δράμας. 
Σύντομη επίσκεψη στην Ονειρούπολη, το χωριό του Αι Βασίλη που έχει 
στηθεί στο κέντρο της πόλης και ελεύθερος χρόνος να απολαύσουμε το 
Χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Από εκεί θα κατευθυνθούμε στο Παρανέστι, 
στα σύνορα του Νομού Δράμας και Ξάνθης. Επίσκεψη στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας όπου θα ενημερωθούμε για την πανίδα του Νέστου. Το 
μεσημεράκι επιβίβαση στο τραίνο της γραμμής για τη διαδρομή μας στα 
Θρακικά Τέμπη, όπου θα θαυμάσουμε το υπέροχο φυσικό τοπίο. Άφιξη 
στην γραφική Ξάνθη και ελεύθερος χρόνος για περίπατο και καφέ στην 

παλιά πόλη, που έχει υποστεί ριζική και πολύ επιτυχημένη ανάπλαση. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
 
5η Ημέρα: Καβάλα | Θεσσαλονίκη | Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν όπου θα αναχωρήσουμε 
για την Θεσσαλονίκη έχοντας χρόνο για περιήγηση της πόλης και καφέ. 
Στη συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα. 

Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα (3 διανυκτερεύσεις) δεν θα γίνει η 
εκδρομή της 2ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται:
Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας (Espe-
ria Hotel 3* ή στο Lucy Hotel 5*) με ημιδιατροφή καθημερινά | Εορταστικό 
ρεβεγιόν με μουσική Dj & απεριόριστη κατανάλωση επώνυμου κρασιού, 
μπύρας, εμφιαλωμένου νερού & αναψυκτικών για τους διαμένοντες στο 
Esperia Hotel | Εορταστικό ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική & απεριόριστη 
κατανάλωση επώνυμου κρασιού, επώνυμης μπύρας & αναψυκτικών για 
τους διαμένοντες στο Lucy Hotel | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι 
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής αξίας περίπου 
1,5€ για το Esperia & 4€ για το Lucy  το δωμάτιο ημερησίως | Ότι δεν 
αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 & 29/12, 4 ημέρες: 23/12 & 30/12

Καβάλα, η Μέκκα του καπνού & εκδρομή στην Ονειρούπολη 4 & 5 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά

Esperia Hotel 3* Lucy Hotel 5* Lucy Hotel 5*

4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες

Δίκλινο 215 € 269 € 245 € 299 € 265 € 325 €

3ο άτομο ενήλικας 165 € 205 € 215 € 255 € 225 € 275 €

3ο άτομο παιδί έως 6 95 € 115 € 165 € 205 € 175 € 215 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 125 € 155 € 165 € 205 € 175 € 215 €

4ο άτομο παιδί έως 12 --- --- 165 € 205 € 175 € 215 €

Μονόκλινο 275 € 355 € 325 € 399 € 349 € 439 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 15%

στηνηνηννννηηηνηνννν γρααφικ
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Αλεξανδρούπολη Αδριανούπολη Ραιδεστός
στο Σταυροδρόμι των λαών & των πολιτισμών 4,5 Ημέρες

1η Ημέρα: Αθήνα | Αλεξανδρούπολη
Νωρίς το πρωί αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και  φαγητό 
θα φτάσουμε το απόγευμα στην ακριτική Αλεξανδρούπολη, μια πόλη 
‘κλειδί’, είτε φεύγεις είτε έρχεσαι από ανατολή και δύση. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο επιλογής σας και ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο και 
διανυκτέρευση.

2η Ημέρα:  Ολοήμερη εκδρομή στην Αδριανούπολη 
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί αναχώρηση για τα Ελληνοτουρκικά σύνορα 
στις Καστανιές (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) για να 
φτάσουμε στην Αδριανούπολη, πόλη που διετέλεσε πρωτεύουσα του 
Οθωμανικού κράτους πριν την Κωνσταντινούπολη, με πολύ ενδιαφέροντα 
μνημεία και κτίρια. Κατά την ξενάγησή μας θα περάσουμε από τις Ελληνικές 
συνοικίες, Ιλντιρίμ – Κιίκ – Κιρασχανέ, (κάθε μία από αυτές με τη δική 
της ιστορία), θα δούμε το Τέμενος “Selimiye”, έμβλημα της πόλης, έργο 
του αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν, τον Ορθόδοξο Βουλγαρικό Ναό του Αγίου 
Γεωργίου (κτίσμα του 1880), το κάστρο της πόλης (Μακεδονικός Πύργος), 
το οποίο κτίστηκε από τον βασιλιά Αδριανό την εποχή της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Υδροβιότοπος Έβρου | Δάσος Δαδιάς | Σουφλί
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να επισκεφθούμε τον Υδροβιότοπο 
του Έβρου. Φτάνοντας στο Εθνικό πάρκο, θα ενημερωθούμε για το 
οικοσύστημα που σχηματίζει ο ποταμός, προστατευμένο από την συνθήκη 
Ramsar. Μετά την περιήγησή μας στο Δέλτα του Έβρου θα αναχωρήσουμε 
για το δάσος της Δαδιάς, ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, 
μωσαϊκό βιότοπων και φωλιά πολλών ζώων και φυτών. Συνεχίζουμε για 
το Σουφλί, γνωστό ως σταυροδρόμι ανατολής και δύσης στους δρόμους 
του μεταξιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα 
πραγματοποιηθεί το εορταστικό δείπνο -  ρεβεγιόν με πλούσιο φαγητό, 
μουσική και χορό. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα:  Ολοήμερη εκδρομή στην Ραιδεστό
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στην 
γειτονική Ραιδεστό (Tekirdag), γνωστή περισσότερο σε όσους κάνουν μια 
μικρή στάση κατευθυνόμενοι προς Κωνσταντινούπολη. Σήμερα όμως θα 
γνωρίσουμε καλύτερα τα αξιοθέατά της πόλης του τότε και του σήμερα, 
όπως τα οθωμανικά μνημεία της, την συνοικία με τα παλιά ελληνικά σπίτια, 
την πλούσια αγορά της, τα κρασιά και την γαστρονομία της. Ελεύθερος 
χρόνος για περίπατο, καφέ και φαγητό και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
για ξεκούραση. Το βράδυ μας ελεύθερο, δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα:  Αλεξανδρούπολη | Αθήνα 
Μετά το πρόγευμα θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για να 
πραγματοποιήσουμε περιήγηση της πόλης γνωρίζοντας τα σημαντικότερα 
αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής μας στην 
Αθήνα όπου θα φθάσουμε νωρίς το βράδυ έχοντας σύντομες στάσεις για 
φαγητό, καφέ και ξεκούραση.  

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή της 4ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στα κεντρικά και 
πολυτελή ξενοδοχεία της αλυσίδας Grecotel, Grand Hotel Egnatia 4* 
superior ή Astir Alexandroupolis 5* | Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο 
μπουφέ | Εορταστικό ρεβεγιόν στις 24/12 στην θέση της ημιδιατροφής 
με πλούσιο φαγητό και μουσική Dj | Δείπνο σε μπουφέ στις 23/12 & 
25/12 για το πενθήμερο πρόγραμμα | Δείπνο σε μπουφέ στις 25/12 για το 
τετραήμερο πρόγραμμα | Ελεύθερη χρήση internet στα δωμάτια | Δωρεάν 
χρήστη του Elixir Fitness Club | Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο 
σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης | Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
| Ο φόρος διαμονής αξίας 3€ για το ξενοδοχείο Grand Hotel Egnatia & 
4€ για το ξενοδοχείο Astir Alexandroupolis το δωμάτιο ημερησίως | Ότι 
δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες:  22/12 4 ημέρες:  23/12

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου

Grecotel Grand Hotel 
Egnatia 4* Sup.

Grecotel Astir
Alexandroupolis 5*

4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες

Δίκλινο Superior με θέα θάλασσα 255 € 295 € 265 € 315 €

Δίκλινο Deluxe με θέα θάλασσα 275 € 315 € 305 € 355 €

3ο άτομο ενήλικας 185 € 215 € 195 € 215 €

3ο άτομο παιδί έως 12 95 € 105 € 95 € 105 €

4ο άτομο παιδί έως 12 (σε Deluxe) 95 € 105 € 95 € 105 €

Μονόκλινο 345 € 395 € 385 € 455 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%ρ %
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1η Hμέρα: Αθήνα | Βόλος (Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου) 
Αναχώρηση από Αθήνα νωρίς το πρωί με κατεύθυνση την φωτεινή και 
στολισμένη με τα χρώματα των γιορτών, πόλη του Βόλου. Άφιξη και 
επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, 
ένα από τα παλαιότερα της χώρας μας και κεντρικό της Θεσσαλίας, 
που στεγάζεται στο υπέροχο νεοκλασικό κτήριο του 1909. Αργότερα 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο επιλογής σας. Απόγευμα ξεκούρασης, δείπνο 
& διανυκτέρευση.

2η Hμέρα: Μηλιές (Τραινάκι του Πηλίου) | Νεοχώρι (έκθεση 
CERN) – Ρεβεγιόν!
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στα Άνω Λεχώνια όπου θα 
επιβιβαστούμε στο θρυλικό τραινάκι του Πηλίου (έξοδα ατομικά), τον …
Μουτζούρη του de Chirico που θα μας μεταφέρει μέχρι τις Μηλιές. Η 
χαμηλή ταχύτητα σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά τεχνικά έργα και 
χωριά της περιοχής είναι αρκετά για να μας κάνει να απολαύσουμε το 
ταξίδι και να βιώσουμε εικόνες σπάνιας αισθητικής και την αύρα μια 
άλλης εποχής. Η μικρή στάση στο φιλόξενο περιβάλλον της Άνω Γατζέας, 
η καλημέρα με τους κατοίκους και στη συνέχεια ο τερματισμός στον 
ατμοσφαιρικό σταθμό των Μηλέων, με τα σύννεφα του καπνού και του 
ατμού να γεμίζουν την ατμόσφαιρα, είναι εμπειρίες μοναδικές. Αξίζει 
κάποιος να κάνει αυτή την 90λεπτη διαδρομή ή μάλλον έχει πολλά να 
χάσει όποιος δεν την κάνει. Στις Μηλιές, την πατρίδα του Άνθιμου Γαζή, 
θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 1741 
και τη δημόσια βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρόγραφα. Θα συνεχίσουμε 
για το Νεοχώρι, όπου θα επισκεφθούμε την πρώτη μόνιμη έκθεση του 
CERN στον κόσμο! Χρόνος για γεύμα στην υπέροχη ταβέρνα του χωριού 
και στη συνέχεια προσκύνημα στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου με τις 
περίτεχνες αγιογραφίες. Επιστροφή για ξεκούραση. Το βράδυ εορταστικό 
δείπνο Ρεβεγιόν με μουσική από D.J., γλέντι και χορό ως αργά!

3η Hμέρα: Χάνια | Ζαγορά | Τσαγκαράδα 
Χρόνια Πολλά! Μπουφέ πρόγευμα και ταιριαστή διαδρομή με την ημέρα. 
Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων, μας ακολουθούν παντού στην 
διαδρομή μέχρι τα γραφικά Χάνια, γνωστά και για το χιονοδρομικό τους. 
Εμείς θα κάνουμε τη βόλτα μας και θα παίξουμε τις “χιονιές” μας στο 
χωριό. Αγορές από τα υπαίθρια μαγαζάκια με τα παραδοσιακά προϊόντα 
και συνεχίζουμε για το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, την Ζαγορά 
(καιρού επιτρέποντος), με την περίφημη βιβλιοθήκη του 18ου αιώνα που 
περιέχει 3.000 παλιούς τόμους, χάρτες και έγγραφα (εξωτερική επίσκεψη). 
Ακολουθεί ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Πηλίου, η ξακουστή 
Τσαγκαράδα! Χρόνος για περίπατο στα γραφικά σοκάκια της και καφεδάκι 
στα παραδοσιακά καφενεία στην πλατεία γύρω από τον χιλιόχρονο 
πλάτανο! Το απόγευμα επιστροφή στα ξενοδοχεία από τη διαδρομή του 
Αιγαίου. Το βράδυ δείπνο.

4η Hμέρα: Μακρινίτσα | Πορταριά | Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ανάβαση στο “Μπαλκόνι του Πηλίου” την 
ξακουστή Μακρινίτσα, που κουρνιασμένη στην πλαγιά του βουνού στέκεται 
σαν ακοίμητος βιγλάτορας πάνω από την πόλη του Βόλου. Περίπατος 
μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, προσκύνημα 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, φωτογραφίες στη 
μαρμάρινη βρύση “αθάνατο νερό” με τους λεοντόμορφους κρουνούς και 
χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό “Θεόφιλο”. Αφού απολαύσουμε την 
εκθαμβωτική θέα, θα κατευθυνθούμε προς την Πορταριά με τα γραφικά 
καλντερίμια και τις παραδοσιακές ταβέρνες. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί και τριήμερη (2 
διανυκτερεύσεις) σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα  : 1η μέρα: Αθήνα 
– Βόλος – Αρχαιολογικό 2η μέρα: Τραινάκι Πηλίου – Μηλιές – Βυζίτσα 3η 
μέρα: Πορταριά – Μακρινίτσα – Αθήνα

Περιλαμβάνονται: Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο κεντρικό Volos 
Palace 4* ή στο πολυτελές Domotel Xenia Volos 5* με ημιδιατροφή 
καθημερινά | Εορταστικό ρεβεγιόν με μουσική Dj & ποτά (κρασί λευκό & 
κόκκινο, αναψυκτικά & εμφιαλωμένο νερό) στις 24 & 31/12 στη θέση της 
ημιδιατροφής για τους διαμένοντες στο Volos Palace | Εορταστικό ρεβεγιόν 
με μουσική Dj στις 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής για τους 
διαμένοντες στο Xenia Volou | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου | Είσοδοι σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους | Ο φόρος διαμονής | Το εισιτήριο του 
τραίνου | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 4 ημέρες 23/12 & 30/12 3 ημέρες:04/01

Βόλος & τραινάκι Πηλίου 3,4 Ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου

Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

Volos 
Palace

Xenia 
Volou

Volos 
Palace

Xenia 
Volou

Volos 
Palace

Xenia 
Volou

4 ημέρες 3 ημέρες

Δίκλινο θέα πόλη 299 € 339 € 299 € 349 € 195 € 208 €

Δίκλινο SS/V 320 € --- 320 € --- 205 € ---

Δίκλινο S/V 335 € 359 € 335 € 370 € 245 € 223 €

3ο άτομο ενήλικας 258 € * 270 € 258 € * 270 € 130 € * 179 €

3ο άτομο παιδί έως 10 105 € ** 95 € *** 105 € ** 95 € *** 80 € ** 80 € ***

3ο άτομο παιδί 11 - 12 185 € ** 190 € **** 185 € ** 190 € **** 130 € ** 135 € ****

Μονόκλινο θέα πόλη 399 € 415 € 399 € 425 € 255 € 265 €

* σε καναπέ κρεβάτι     ** σε πτυσσόμενη κλίνη
*** ηλικία παιδιού έως 6 ετών     **** ηλικία παιδιού 7 – 12 ετών

Αιγαααααααγγγγ ίου. Το β
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Πανόραμα Βουλγαρίας 4,5 Ημέρες
με διαμονή στο πολυτελές Euphoria Club Hotel & Spa 4* Sup.

1η Ημέρα: Αθήνα | Μπόροβετς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για Βουλγαρία και με ενδιάμεσες στάσεις για 
καφέ, φαγητό και ξεκούραση θα φτάσουμε στα σύνορα όπου μετά τον 
έλεγχο των ταξιδιωτικών μας εγγράφων θα συνεχίσουμε για το πανέμορφο 
και γραφικό Μπόροβετς. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελές ξενοδοχείο 
μας. Χρόνος για ξεκούραση δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Μπόροβετς | Μονή Rila | Μπλαγκόεβγκραντ | 
Μπόροβετς
Πρωινό μπουφέ και αναχώρηση για το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο 
από όλα τα βουλγαρικά ορθόδοξα μοναστήρια, το μοναστήρι Rila. 
Βρίσκεται σε κοιλάδα στη νότια πλαγιά της οροσειράς Ρίλα και φημίζεται 
για την αρχιτεκτονική του, τις εικονογραφίες και την αρχαία ιστορία του, 
προστατευμένη κληρονομιά από την Unesco. Μετά την περιήγησή 
μας θα συνεχίσουμε για το Μπλαγκόεβγκραντ, αδελφοποιημένη πόλη 
με τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού 
Μπλαγκοεβγκράτσκα Μπίστριτσα και είναι το οικονομικό και πολιτιστικό 
κέντρο της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας. Διαθέτει ένα πεζοδρομημένο κέντρο 
με διατηρημένη αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, με πολλά εστιατόρια, 
καφέ και μπουτίκ. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο, μεσημεριναό φαγητό 
και αγορά τοπικών προϊόντων. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας για ξεκούραση. Μπορούμε να απολαύσουμε τις πλούσιες ανέσεις 
του ξενοδοχείου, να χαλαρώσουμε στο spa center, στην εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα, στην σάουνα και το jacuzzi. Το βράδυ μας ελεύθερο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Μπόροβετς (περιήγηση πόλης) | Σόφια | 
Μπόροβετς
Πρωινό σε μπουφέ και σήμερα το πρωί θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο για 
να περιηγηθούμε στην πόλη που μας φιλοξενεί και να θαυμάσουμε μεταξύ 
άλλων το χιονοδρομικό της κέντρο, ένα από τα καλύτερα της χώρας. Έπειτα 
θα επισκεφτούμε την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, την επιβλητική Σόφια. 
Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, το Κοινοβούλιο, 
την Όπερα, την Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, το ναό του Αγίου 
Νικολάου και στην συνέχεια θα δούμε το μεγαλύτερο πάρκο της Σόφιας το 
Borisova Gradina με τα σιντριβάνια και τα μεγάλα δέντρα για να φθάσουμε 
μέχρι την περίφημη γέφυρα των αετών. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ σε εορταστική ατμόσφαιρα θα 
μας παρατεθεί το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν με πλουσιοπάροχο δείπνο, 
φολκλορικούς χορούς και μουσική. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Μπόροβετς | Φιλιππούπολη | Μπόροβετς
Χριστουγεννιάτικο πρωινό και αργά αναχώρηση για την ιστορική 
Φιλιππούπολη. Η παλιά πόλη, είναι ένας λαβύρινθος από πλακόστρωτα 
δρομάκια ανάμεσα σε ρωμαϊκά ερείπια. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα 
είναι το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο – πανοραμική θέα προσφέρεται από το 

λοφίσκο Μπουνάρντζικα – ο καθεδρικός ναός της Παναγίας, το Τέμενος 
Τζουμαγιά στην ομώνυμη πλατεία, το υδραγωγείο, η Ρωμαϊκή Αγορά, και 
η εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Όλα αυτά αποτελούν 
τον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό πόλο της Βουλγαρίας τα οποία θα δούμε 
μέσα από την ξενάγησή μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Μπόροβετς | Σαντάνσκι | Αθήνα
Μπουφέ πρωινό και αναχωρούμε για την επιστροφή μας στην Αθήνα 
πραγματοποιώντας πρώτη στάση στο Σαντάνσκι. Εδώ μπορούμε να 
ψωνίσουμε αθλητικά, είδη ένδυσης και άλλα, σε χαμηλές τιμές αλλά και 
να περπατήσουμε στον εμπορικό πεζόδρομο της πόλης. Έπειτα, αφού 
περάσουμε τα Βουλγαρικά σύνορα, έχοντας ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 
και φαγητό θα φθάσουμε το βράδυ με τις καλύτερες εντυπώσεις από την 
γειτονική χώρα.

Πρόγραμμα 4ήμερης εκδρομής: 1η ημέρα: Αθήνα – Μπόροβετς 2η 
ημέρα: Μπόροβετς – Σόφια 3η ημέρα: Μπόροβετς – Φιλιππούπολη 4η 
ημέρα: Μπόροβετς – Μονή Rila – Αθήνα

Περιλαμβάνονται:
Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Euphoria Club Ho-
tel & Spa 4* | Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ με διεθνείς 
και τοπικές γεύσεις επιμελημένο από τον Chef του ξενοδοχείου | Gala 
Χριστουγέννων στις 24/12 στο Club House του ξενοδοχείου με εορταστικό 
φαγητό, μουσική διασκέδαση με Dj και φολκλορικούς χορούς | Επίσημη 
ξενάγηση Σόφιας | Επίσημη ξενάγηση Φιλιππούπολης | Μεταφορές – 
περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής, Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
Επιπλέον γεύματα και δείπνα εκτός της ημιδιατροφής | Είσοδοι σε μουσεία 
και αξιοθέατα | Ο δημοτικός φόρος πόλης (1,5 € ημερησίως) πληρωτέος 
στη ρεσεψιόν κατά την άφιξη | Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω 
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 4 ημέρες: 23/12 & 03/01

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
Χριστούγεννα Θεοφάνια

4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 275 € 325 € 235 €

3 άτομο παιδί έως 12 ετών 165 € 185 € 145 €

Suite 1 χώρου 295 € 355 € 255 €

3 άτομο ενήλικας 255 € 315 € 225 €

3 άτομο παιδί έως 12 ετών 165 € 185 € 145 €

4 άτομο παιδί έως 12 ετών 205 € 245 € 185 €

Μονόκλινο 375 € 455 € 335 €

είναι το Ρωμ
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1η  Ημέρα: Αθήνα | Μπάνσκο 
Συγκέντρωση και αναχώρηση από Αθήνα για Προμαχώνα, με ενδιάμεσες 
στάσεις για καφέ και ξεκούραση, άφιξη στα σύνορα. Διέλευση και σύντομή 
στάση και στα duty free shops. Κατόπιν αναχώρηση για Μπάνσκο, θα 
ανηφορίσουμε για  τα στενά της Κρέσνας και στο Σιμιτλί θα αφήσουμε 
την εθνική οδό για να διανύσουμε τα τελευταία 42 χλμ στην κοιλάδα 
του ποταμού Ελοβίκο. Θα φθάσουμε στα 950 μέτρα υψόμετρο για στο 
πανέμορφο οροπέδιο του Ραζλόγκ. Άφιξη στο Μπάνσκο και πριν την 
άφιξη στο ξενοδοχείο μας ο συνοδός θα σας δώσει χρήσιμες πληροφορίες 
για το χωριό . Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο 
του Μπάνσκο ή όσοι το επιθυμούν ski στο χιονοδρομικό κέντρο. 

2η - 3η - 4η Ημέρα: Μπάνσκο
Ημέρα ελεύθερη για σκι ή snowboard στο χιονοδρομικό κέντρο ή 
απολαύσετε μία βόλτα και ψώνια στο ιστορικό κέντρο. Μπορείτε να 
συμμετέχετε σε μία από τις προαιρετικές δραστηριότητες όπως ολοήμερη 
εκδρομή στη Σόφια, ενώ στο Μπάνσκο βόλτες με 8Χ8 ή περίπατος στον 
Εθνικό Δρυμό Πίριν ή χαλάρωση στις ιαματικές πηγές της Μπάνια. Το 
βράδυ πολλές οι επιλογές και οι προτάσεις μας για την έξοδό σας για 
φαγητό ή ποτό καθώς κάθε εβδομάδα υπάρχουν προγραμματισμένα 
event στα καλύτερα club του Μπάνσκο!

Τελευταία Ημέρα: Μπάνσκο | Αθήνα
Συγκέντρωση στη reception του ξενοδοχείου σας και αναχώρηση το 
μεσημέρι για τα σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στην πόλη μας.

Περιλαμβάνονται:Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν με έμπειρους 
οδηγούς | Διαμονή και διατροφή στα αναφερόμενα ξενοδοχεία | Έμπειρους 
συνοδούς του γραφείου μας και 24ωρη εξυπηρέτηση κατά τη διαμονή σας 
Μπάνσκο | Δωρεάν μεταφορά στα λιφτ από τα mini van των ξενοδοχείων 
| Εκπτώσεις και προσφορές σε επιλεγμένα εστιατόρια και επιχειρήσεις στο 
Μπάνσκο με την κάρτα O2 | Ελεύθερη χρήση των παροχών spa (πισίνα, 
σάουνα, χαμάμ, αίθουσα χαλάρωσης, γυμναστήριο) | Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης | Δώρο-επιταγή €10 για την επόμενη εκδρομή σας | Εκπτώσεις σε 
ενοικίαση εξοπλισμού 

Δεν περιλαμβάνονται: Εισιτήρια λιφτ , επιπλέον γεύματα και ποτά, 
προαιρετικές εκδρομές, διασκεδάσεις, ειδικά προγράμματα σωματικής 
ευεξίας όπως διάφορα είδη μασάζ και προγράμματα ομορφιάς.

Προαιρετικές εκδρομές:

ΣΟΦΙΑ: Ολοήμερη εκδρομή στη Σόφια. Αναχώρηση νωρίς το πρωί. 
Άφιξη πανοραμική όσο και πεζή ξενάγηση για να γνωρίσουμε την πόλη 
και τα ενδιαφέροντα μνημεία της, όπως την εκκλησία του Νέφσκυ και την 
υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, την Ρώσικη εκκλησία, 
τα παλιά ανάκτορα και σημερινή πινακοθήκη, το μνημείο των Ρώσων 
στρατιωτών, το παλιό Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα των Αετών και άλλα. Για 
αγορές η Σόφια προσφέρει καταπληκτικές ευκαιρίες, αν σκεφθεί κανείς τα 
5 mall. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Μπάνσκο. 

Κόστος κατ άτομο : €20
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση

ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ: Ημερήσια εκδρομή στη μεγαλύτερη πόλη της 
Ν.Δ Βουλγαρίας με την μεγάλη αγορά της ,το πεζοδρομημένο κέντρο της 
,την παλιά πόλη ,και τα όμορφα καφέ της δίπλα στον ποταμό Μπίστριτσα. 

Κόστος κατ άτομο : €15
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. Δεν περιλαμβάνονται 
είσοδοι στα μουσεία

OFF ROAD 8X8: Βόλτα στους πρόποδες του Πίριν με 8τροχα ειδικά 
οχήματα διάρκειας μιάμισης ώρας. Διαδρομή σε δασικούς δρόμους αλλά 
και off road περάσματα. Όταν έχει χιόνι τα οχήματα φέρουν ερπύστριες. 
Κατά την διάρκεια της εκδρομής γίνονται στάσεις για φωτογράφιση, στάση 
στον λόφο Παλίγκο Ντέν όπου πίνοντας ένα ζεστό τσάι έχουμε θέα το 
βουνό Ρίλα και την λιμνούλα Μπερισμάτα. Κάνουμε στάση και στο μικρό 
μοναστήρι Μποκορόντιστο. 

Κόστος κατ άτομο : €25
Περιλαμβάνει : το 8Χ8 όχημα, οδηγό, καύσιμα, αρχηγό/ξεναγό. 

ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΠΑΝΥΑ Επίσκεψη στα φυσικά ιαματικά λουτρά 
της ευρύτερης περιοχής του Μπάνσκο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ιδιότητες του νερού των πηγών σε ένα 
μαγευτικό περιβάλλον. 

Κόστος κατ άτομο : €15
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, χρήση του Σπα

Μπάνσκο 5 Ημέρες

Ζητήστε μας τον 
αναλυτικό τιμοκατάλογο 
με τις αναχωρήσεις από 

06/12 έως 03/01 από 59€ 
από Θεσσαλονίκη και 
από 79€ από Αθήνα
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Αδριανούπολη η μεγαλοπρεπής 5,6 Ημέρες
στο νεόκτιστο & κεντρικό Margi Hotel & Spa 5*
1η Ημέρα: Αθήνα | Αλεξανδρούπολη
Αναχώρηση από Αθήνα για Αλεξανδρούπολη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο διαμονής μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Αλεξανδρούπολη | Σουφλί | Κάραγατς | 
Αδριανούπολη
Πλούσιο πρόγευμα και ημέρα γεμάτη από υπέροχες γιορτινές εικόνες. 
Οι επισκέψεις μας αρχίζουν από το Σουφλί όπου θα επισκεφθούμε το 
Μουσείο Τέχνης Μεταξιού. Θα συνεχίσουμε στην παραποτάμια διαδρομή 
στον Έβρο μέχρι τις Καστανιές. Διέλευση των συνόρων και επίσκεψη 
στο Κάραγατς στον χώρο του κτιρίου του Σιδηροδρομικού Σταθμού 
της Γαλλικής Εταιρείας Σιδηροδρόμων, εκεί όπου κάποτε στάθμευε το 
Οριάν Εξπρές. Συνεχίζουμε για την Αδριανούπολη και εγκατάσταση στο 
υπερπολυτελές κεντρικό & νεόκτιστο ξενοδοχείο διαμονής μας. Απόγευμα 
ξεκούρασης για να απολαύσετε το υπέροχο Spa του ξενοδοχείου μας. 
Δείπνο & διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Αδριανούπολη
Χρόνια Πολλά! Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Ως πρώτη τους πρωτεύουσα 
στη δυτική του πλευρά του Βοσπόρου (1361-1453), οι Οθωμανοί 
φρόντισαν να τη στολίσουν αντάξια! Το Τέμενος Σελμίγιε είναι ένα 
κομψοτέχνημα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής και το αρτιότερο δημιούργημα 
του αρχιτέκτονα Σινάν. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτίσμα οικοδομήθηκε 
αποκλειστικά από τα λάφυρα της εκστρατείας των Οθωμανών στην Κύπρο, 
όπως νωρίτερα το Σουλειμανίγιε (τζαμί του Σουλεϊμάν) είχε χτιστεί με την 
αντίστοιχη λεία από τις εκστρατείες τους στο Βελιγράδι, την Ρόδο και την 
Μάλτα. Από ορισμένα σημεία φαίνεται ο ποταμός Έβρος και η γέφυρα 
Σαρατσάνε. Ακόμα θα δούμε το Ρουστέμ Πασά Καραβάν Σεράι (16ου 
αι) - σήμερα ξενοδοχείο, το Τέμενος Έσκι (15ου αι), το Μπεζεστένι, το 
Δημαρχείο, το Τέμενος Ουτς Σερεφέλι (15ου αι), το συγκρότημα Κουλιγιέ 
Μπεγιαζήτ ΙΙ, (1481-1512 μ.Χ.) και το καταπληκτικό Μουσείο Υγείας. 
Επιστροφή και χρόνος για ενδιαφέρουσες αγορές στο εκπτωτικό εμπορικό 
κέντρο παραπλεύρως του ξενοδοχείου ή να απολαύσετε το Spa του. 
Το βράδυ δείπνο Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική, γλέντι, ποτά και χορό! 
(Χριστούγεννα σε κέντρο διασκέδασης, Πρωτοχρονιά στο ξενοδοχείο).

4η Ημέρα: Ραιδεστός (Μαρμαράς) | Αδριανούπολη
Πλούσιο πρόγευμα και επίσκεψη στην Ραιδεστό (Tekirdag), σημαντικό 
εμπορικό, συγκοινωνιακό κόμβο και μεγάλο λιμάνι στη θάλασσα του 
Μαρμαρά. Περίπατος στη προκυμαία, όπου οι μυρωδιές από τις τοπικές 
λιχουδιές της περιοχής θα μας βάλουν σε πειρασμό να τις απολαύσουμε 
με εκλεκτό ρακί. Επιστρέφουμε και χρόνος ελεύθερος για να περίπατο 
στην υπέροχη Αδριανούπολη αλλά και το Spa του ξενοδοχείου, για 
να απολαύσετε δωρεάν τη σάουνα, το χαμάμ, το τούρκικο λουτρό, την 
εσωτερική πισίνα, το Jacuzzi, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Δείπνο 
και για όσους επιθυμούν, βραδινός περίπατος στο ιστορικό κέντρο. 
Διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Μακρά Γέφυρα (Uzunköprü) | Δαρδανέλια 
(Καλλίπολη/Gelibolu) | Ξάνθη
Πλούσιο πρόγευμα και υπέροχη διαδρομή στην ιστορία αρχίζοντας από 

τη γέφυρα του Εργίνη ποταμού στο Uzunköprü με τους 174 θόλους και 
τόξα μήκους 1.250 μέτρων που θεμελιώθηκε από το Σουλτάνο Μουράτ Β’ 
το 1423. Συναισθηματικά φορτισμένη η επίσκεψη μας στην εκκλησία του 
Τιμίου Ιωάννου του Προδρόμου που κτίστηκε το 1875 και ανακαινίσθηκε 
το 2013. Μέσω Κεσσάνης θα φθάσουμε στην “όμορφη πόλη” (Geli-
bolu / Καλλίπολη), πατρίδα της Σοφίας Βέμπο και αιώνιο προμαχώνα 
της Κωνσταντινούπολης με πλούσια πολεμική και όχι μόνο ιστορία. Ο 
συνδυασμός των υπέροχων παλιών αρχοντικών και των υπολειμμάτων των 
βυζαντινών κάστρων “πάνω” στο νερό, φανταστικός! Χρόνος για βόλτα 
και για γευστικές δοκιμές των τοπικών σπεσιαλιτέ (μύδια σε σουβλάκι, 
κοκορέτσι κ.α.). Μέσω Κήπων κατευθυνόμαστε για την πανέμορφη πόλη 
της Ξάνθης. Εγκατάσταση στο πολυτελές ξενοδοχείο διαμονής μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6η Ημέρα: Ξάνθη | Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη το βράδυ με εντυπώσεις μοναδικές!

Συνοπτικό πρόγραμμα 5ήμερης εκδρομής: 1η μέρα: Αθήνα 
– Αλεξανδρούπολη 2η μέρα: Αλεξανδρούπολη – Κάραγατς – 
Αδριανούπολη 3η μέρα: Αδριανούπολη – Μουσείο Υγείας (ρεβεγιόν) 4η 
μέρα: Αδριανούπολη – Δαρδανέλια – Ξάνθη 5η μέρα: Ξάνθη – Αθήνα

Περιλαμβάνονται: Μία διανυκτέρευση στην Αλεξανδρούπολη στο Ra-
mada Plaza Thraki 5* με ημιδιατροφή | Δύο ή τρεις διανυκτερεύσεις στο 
Margi Hotel 5* στην Αδριανούπολη με ημιδιατροφή | Μία διανυκτέρευση 
στο πολυτελές Z Palace 5* στην Ξάνθη με ημιδιατροφή | Ένα δείπνο 
στη θέση της ημιδιατροφής σε κέντρο με ζωντανή μουσική τα Θεοφάνια 
| Εορταστικό ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική & 
απεριόριστα ποτά  | Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο | 
Δωρεάν χρήση των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων Spa του Margi Hotel 
5* | Αρχηγός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Επιπλέον γεύματα και δείπνα εκτός της 
ημιδιατροφής | Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα | Ότι δεν αναγράφεται 
στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Σημειώσεις: Οι διανυκτερεύσεις της Αλεξανδρούπολης και της Ξάνθης 
δύναται να πραγματοποιηθούν αντίστροφα ή στην Καβάλα ή στην 
Κομοτηνή σε ξενοδοχεία 3* & 4* | Για την είσοδο Ελλήνων υπηκόων 
στην Τουρκία, είναι απαραίτητη είτε ταυτότητα νέου τύπου είτε έγκυρο 
διαβατήριο με ελάχιστη ισχύ 6μηνών από την ημερομηνία εισόδου

Αναχωρήσεις: 6 ημέρες: 22 & 29/12, 5 ημέρες: 22, 29/12 & 03/01

Τιμή κατ’ άτομο

Τύπος Δωματίου
Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά Θεοφάνια

5 ημέρες 6 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 5 ημέρες

Δίκλινο 315 € 375 € 329 € 395 € 299 €

3 άτομο ενήλικας 280 € 325 € 299 € 345 € 270 €

3 άτομο παιδί έως 12 ετών 255 € 305 € 275 € 325 € 250 €

Μονόκλινο 395 € 475 € 410 € 495 € 380 €

(
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Οχρίδα… η Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων 4,5 Ημέρες
1η Ημέρα: Αθήνα | Μπίτολα | Οχρίδα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
ξεκούραση θα φτάσουμε στα  σύνορα της Νίκης. Μετά τον απαραίτητο 
έλεγχο θα συνεχίσουμε την πορεία μας για την πόλη της Οχρίδας. Πρώτη 
στάση στην Μπίτολα, μια πόλη που από την εποχή της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας αναφερόταν και ως «η πόλη των προξένων». Όντας 
έδρα του ομώνυμου δήμου, βρίθει αξιόλογων πολιτιστικών μνημείων, 
χαρακτηριστικότερα όλων ο καθεδρικός ναός του Αγίου Δημητρίου 
(1830), μία από τις μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες. Αφού θαυμάσουμε 
τα μνημεία αναχωρούμε για το ξενοδοχείο μας στην Οχρίδα, την  
«Ιερουσαλήμ των Βαλκανίων», όπως χαρακτηρίζεται λόγω της μεγάλης 
θρησκευτικής σημασίας της στην εξάπλωση της Χριστιανοσύνης, με τις 
365 εκκλησίες, μια για κάθε ημέρα του χρόνου. Τακτοποίηση στα δωμάτιά 
μας και δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Καταυλισμός Gradiste | Βόλτα στην Οχρίδα και 
κρουαζιέρα στην λίμνη.
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον καταυλισμό Gradiste, την προϊστορική 
πόλη στο νερό, ή όπως είναι γνωστός  «Ο κόλπος των οστών». Θα 
θαυμάσουμε ένα πλωτό Μουσείο, μοναδικό στο είδος του, στο οποίο 
στήθηκε ένας προϊστορικός οικισμός σε 8.500 τμ. αυθεντικό αντίγραφο των 
κατοικιών 1200 - 700 π.Χ.. Αναχώρηση για την Οχρίδα, για περπάτημα 
στον πεζόδρομο της πόλης και ελεύθερο χρόνο για αγορές και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και γεύμα. Το απόγευμα ελεύθερο στην 
πόλη. Σας προτείνουμε κρουαζιέρα στα καταγάλανα νερά της λίμνης με 
θέα τις ειδυλλιακές όχθες (έξοδα ατομικά), καιρού επιτρέποντος. Δείπνο 
εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Παλιά πόλη Οχρίδας | Όσιος Ναούμ | Στρούγκα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βυζαντινό μοναστήρι του Οσίου Ναούμ 
στη νότια πλευρά της λίμνης, με τα δεκάδες παγώνια να κυκλοφορούν 
ελεύθερα στους κήπους του. Κτισμένο τον 10ο αιώνα, όταν όλη η περιοχή 
ήταν έδρα της Ελληνορθόδοξης αρχιεπισκοπής, διαθέτει εκπληκτικές 
τοιχογραφίες. Από το μοναστήρι του Οσίου Ναούμ ξεκίνησαν οι Έλληνες 
μοναχοί Κύριλλος και ο Μεθόδιος, να διδάξουν στους Σλάβους την 
αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Συνεχίζουμε με περιπατητική ξενάγηση 
στην παλαιά πόλη της Οχρίδας. Περνώντας από την κύρια είσοδο (Gorna 
Porta) θα δούμε τις Βυζαντινές εκκλησίες (Αγ. Σοφία, Αγ. Νικόλαος) καθώς 
και το ελληνορωμαϊκό θέατρο κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ 
και τα μικρομάγαζα με τα είδη κεραμικής και λαϊκής τέχνης. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για το μεσημεριανό μας φαγητό. Ξεκούραση και νωρίς 
το απόγευμα αναχώρηση για μια επίσκεψη στην Στρούγκα για περπάτημα 
και καφέ. Το βράδυ εορταστικό δείπνο εντός του ξενοδοχείου με πλούσιο 
μπουφέ, ζωντανή μουσική και χορό. Διανυκτέρευση.

4η Ημέρα: Φαράγγι Ράντιτσα | Μονή Μπιγκόρσκι | Λίμνη 
Μαύροβο
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού 
Ντριμ, μέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλμ.) το μεγαλύτερο βατό 
φαράγγι της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για το ιστορικό Μοναστήρι  Μπιγκόρσκι 
και την λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για γεύμα και 
ελεύθερος χρόνος. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: Οχρίδα | Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με τις καλύτερες εντυπώσεις για την επιστροφή 
μας. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση, άφιξη αργά 
το απόγευμα στην Αθήνα.

Σημείωση: Στο τετραήμερο πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή της 2ης ημέρας.

Περιλαμβάνονται: Τρεις ή τέσσερεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Sileks 4* | Πλήρη διατροφή καθημερινά αρχίζοντας με δείπνο και 
τελειώνοντας με πρωινό | Εορταστικό γεύμα στο ξενοδοχείο στις 24 
& 25/12, με πλούσια πιάτα και μουσική | Μεταφορές – περιηγήσεις με 
πολυτελές λεωφορείο | Αρχηγός εκδρομής | Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
| Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
| Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 
προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 5 ημέρες: 22/12 4 ημέρες: 23/12 & 03/01

Τιμή κατ’ άτομο 

Τύπος Δωματίου
Χριστούγεννα Θεοφάνια

4 ημέρες 5 ημέρες 4 ημέρες

Δίκλινο 195 € 235 € 195 €

3ο άτομο ενήλικας 195 € 235 € 195 €

3ο άτομο παιδί έως 6 85 € 100 € 85 €

3ο άτομο παιδί 7 - 12 135 € 165 € 135 €

Μονόκλινο 235 € 285 € 235 €

Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 21/11. Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%
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Κύπρος 6 Ημέρες
1η  Ημέρα:  Αθήνα | Λάρνακα | Λεμεσός
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Λάρνακα. Άφιξη 
μεταφορά στη Λεμεσό και πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα: Λεμεσός | Λευκωσία | Λεμεσός 
Ολοήμερη εκδρομή στη Λευκωσία. Θα δούμε τον Τύμβο της 
Μακεδονίτισσας, ηρώο των υπερασπιστών της Κύπρου, τα Φυλακισμένα 
μνήματα, με την αγχόνη των Άγγλων, το αρχαιολογικό μουσείο, το μέγαρο 
της αρχιεπισκοπής, τα Ενετικά τείχη, την Λαϊκή Γειτονιά και την πράσινη 
γραμμή που διχοτομεί την Λευκωσία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο, διανυκτέρευση.

3η Ημέρα: Λεμεσός | Πλάτρες | Τροοδίτισσα | Μονή Κύκκου 
| Όμοδος 
Αναχώρηση για τα καταπράσινα «κερασοχώρια» στο όρος Τρόοδος 
με ομορφότερο όλων τις Πλάτρες του Σεφέρη. Συνεχίζουμε με την 
Ιερά Μονή Τροοδίτισσας και περνώντας από τα  χωριά Πεδουλά και 
Πρόδρομο, θα επισκεφτούμε την Ιερά μόνη Kύκκου. Στο Θρονί της 
Παναγίας θα επισκεφτούμε τον τάφο του Μακαρίου και θα καταλήξουμε 
στο χωριό Όμοδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Εορταστικό δείπνο και 
διανυκτέρευση.  

4η Ημέρα: Λεμεσός | Άγιος Νεόφυτος | Πάφος 
Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. Διαμέσου των αμπελώνων και 
πορτοκαλεώνων του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο τον Ιπποτών 
στο Κολόσσι. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο, σημαντική αρχαία πόλη και 
θα σταματήσουμε στην Πέτρα του Ρωμιού, όπου κατά τη μυθολογία 
αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Επίσκεψη στο μοναστήρι της Εγκλείστρας που 
ιδρύθηκε από τον Άγιο Νεόφυτο. Συνεχίζουμε με την στήλη μαστίγωσης 
του Αποστόλου Παύλου και την κατακόμβη της Αγίας Σολωμονής. Θα 
επισκεφτούμε, την έπαυλη του Διονύσιου με τα μοναδικά ψηφιδωτά 
και το πανέμορφο λιμάνι της Πάφου με το φρούριο της. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

5η Ημέρα: Λεμεσός (ημέρα ελεύθερη) 
Ημέρα  ελεύθερη. Μία ωραία ιδέα είναι να επισκεφτούμε  την Δερύνεια 
(δολοφονία Ισαάκ, Σολωμού), με φόντο την νεκρή πόλη της Αμμοχώστου, 
το Μοναστήρι της Αγίας Νάπας και τις φημισμένες φοινικούδες της 
Λάρνακας.

6η Ημέρα: Λεμεσός | Λάρνακα - Αθήνα 
Μετά το πρωινό, επίσκεψη στην εκκλησία του Αγ. Λαζάρου. Ο Άγιος 
Λάζαρος μετά την ανάστασή του ήρθε στη Κύπρο, χειροτονήθηκε 
επίσκοπος Κιτίου κι έζησε εδώ άλλα 30 χρόνια. Αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο και  πτήση για Αθήνα. 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια Aegean Αθήνα - Λάρνακα - 
Αθήνα | Μεταφορές στην Κύπρο | Διαμονή στο  ξενοδοχείο της επιλογής 
σας. |Πέντε πρωινά σε μπουφέ. |Πέντε δείπνα σε πλούσιους μπουφέδες. 
|Εορταστικό δείπνο στις 24/12 & 31/12 | Έμπειρος αρχηγός - συνοδός 
του γραφείου μας. | Επίσημος τοπικός ξεναγός. | Ολοήμερη εκδρομή στη 
Λευκωσία. | Ολοήμερη εκδρομή στο Τρόοδος, Πλάτρες, Τροοδίτισσα, 
μόνη Kύκκου, Όμοδο. | Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο, Κολόσσι, 
Κούριο, Άγιο Νεόφυτο, Αγία Σολωμονή. | Φ.Π.Α

Δεν Περιλαμβάνονται:  Φόροι αεροδρομίων € 145, | Είσοδοι μουσείων, 
φιλοδωρήματα, προαιρετικά κλπ

Τιμή κατ’ άτομο

Αναχωρήσεις Ξενοδοχεία Δίκλινο Μονόκλινο

21, 28, 29/12
Harmony Bay3* sup 375 € 465 €

Poseidonia 4*sup 495 € 595 €

05/01
Harmony Bay3* sup 325 € 415 €

Poseidonia 4*sup 445 € 590 €

ξενοδοχεχ ίο. 
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Όροι Συμμετοχής



«Μία πράξη ευαισθησίας και αλληλεγγύης, για παιδιά 
και οικογένειες που έχουν ανάγκη»




