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ΓΕΝΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ
NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016.
Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα
ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων
Ο φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο.
Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Οι οδικές εκδρομές που οργανώνονται από την Smile Acadimos αναχωρούν
από την οδό Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 56, απέναντι από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Οι ώρες των αναχωρήσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με
τον προορισμό της εκδρομής και θα πρέπει να ενημερώνεστε από τα γραφεία
μας λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά.
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν
την αναχώρηση
2. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις
στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12) στο ίδιο
δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων
4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται
έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα
ή ΚΕΠ
5. Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα
για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χωρών
Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν
είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με
την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών
ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ
6. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο
αριθμό θέσεων
7. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση
το οποίο επιστρέφεται με το check out
8. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα
(με επιστροφή): ΑΒ2 +65€, Α2 +80€, Α4 +25€, ΑΒ3 +30€, Α3 +35€

4

Πάσχα στην Ελλάδα
Προτάσεις διαμονής σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
και οδικές εκδρομές με πούλμαν στους
ομορφότερους πασχαλινούς προορισμούς!
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KOMMENO, ΚΕΡΚΥΡΑ

Rodostamo
Hotel & Spa

NEA!

ΠΡΟΤΑΣΗ

Το Rodostamo Hotel & Spa, αμφιθεατρικά χτισμένο στον πανέμορφο όρμο
του Κομμένου και μέσα σε απέραντη καταπράσινη έκταση, αποτελεί μια νέα
πρόταση φιλοξενίας στην Κέρκυρα, και μάλιστα σε βολική απόσταση μόλις
10χλμ. από την πρωτεύουσα του νησιού. Ο χώρος του συνδυάζει μινιμαλιστική διακοσμητική αντίληψη με σύγχρονες πινελιές, πολυτελείς εγκαταστάσεις
και υπηρεσίες, με μια θαυμάσια, ανεμπόδιστη θέα στο Ιόνιο, προορισμένος να
χαρίσει ευχάριστες και χαλαρωτικές στιγμές στους φιλοξενούμενους του.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας στο Rodostamo Hotel & Spa έχετε να επιλέξετε ανάμεσα
σε Superior και Deluxe δωμάτια.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
✓ Μ. Παρασκευή: Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση
✓ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής
που θα περιλαμβάνει αρνί στη σούβλα ή στο φούρνο, παραδοσιακή μαγειρίτσα,
κοκορέτσι και μπουφέ με διάφορους μεζέδες.

Στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται κλιματισμός, mini bar, δορυφορική τηλεόραση, απευθείας τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi. Αισθητικά χαρακτηρίζονται από κομψό ντιζάιν, άνεση και χαλαρωτική ατμόσφαιρα.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Στις κοινόχρηστες παροχές του Rodostamo Hotel περιλαμβάνονται κεντρικό
εστιατόριο για πρωινό και δείπνο σε μπουφέ, με φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα και φρεσκομαγειρεμένα φαγητά που χρησιμοποιούν ντόπια υλικά και
Μεσογειακή γαστρονομική φιλοσοφία, γκουρμέ εστιατόριο με την επιμέλεια
του κορυφαίου σεφ, μπαρ στην πισίνα, μπαρ στην υποδοχή για τα σνακ, τα
ποτά και τα ροφήματά σας σε ένα άκρως γοητευτικό περιβάλλον.
Συμπληρώστε την απόλαυση με επίσκεψη στο χώρο Spa. Προσφέρει μια
σειρά από θεραπείες για απελευθέρωση της πίεσης και του στρες, φροντίδα
ομορφιάς και ευεξία, με σάουνα, χαμάμ και Jacuzzi με επιπλέον χρέωση.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ SUP

2ΚΛΙΝΟ DLX

3ο ΆΤΟΜΟ

2ο ΠΑΙΔΊ 2-12 DLX

17/4 SMILE PRICE

3

289 €

299 €

215 €

160 €

16, 17/4 SMILE PRICE

4

329 €

339 €

255 €

198 €

SUP: SUPERIOR, DLX: DELUXE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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Με νέα πρόταση διαμονής στο Κομμένο,
στο πολυτελές Rodostamo Hotel & Spa 5*

Πάσχα στην
Κέρκυρα

Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο-Αντίρριο, πέρασμα από τη γέφυρα και συνέχεια
για Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο πλοίο για Κέρκυρα και
άφιξη στο νεόκτιστο ξενοδοχείο RODOSTAMO HOTEL & SPA 5* στο Κομμένο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με το βόρειο τμήμα. Επίσκεψη στο
εργαστήρι παρασκευής του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Συνεχίζουμε για την
Παλαιοκαστρίτσα, έναν επίγειο «παράδεισο» με έξι γραφικούς όρμους. Ψηλά
στο βράχο προβάλλει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας μια όμορφη
διαδρομή φθάνουμε στην Κασσιόπη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιμανάκι για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά
ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και μεταφορά στην πόλη για
την παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην Σπιανάδα. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες
Πρωινό και αναχώρηση για τη θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η κορυφαία
στιγμή έρχεται γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του σπασίματος
των κανατιών! Από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο ήχος των κανατιών που
σπάνε οι ντόπιοι, οι καμπάνες ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα εμβατήρια. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο, θερινή κατοικία της πριγκίπισσας
Σίσσυς. Μετάβαση στις Μπενίτσες, στα νότια του νησιού, για να θαυμάσουμε
το Μουσείο Θαλάσσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά στην
Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις
ανέσεις, τις εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα,
με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Το απόγευμα αναχώρηση για το Κανόνι
και το Ποντικονήσι, μια μικρή βραχονησίδα της Κέρκυρας με ιδιαίτερο σχήμα,
που μάλλον δικαιολογεί το όνομά της. Επίσκεψη στη Μονή Βλαχερνών και θα
καταλήξουμε στην Πλατεία Σπιανάδα, στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για βόλτα και
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πορεία επιστροφής στην Αθήνα,
με ενδιάμεσες στάσεις.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΉΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα Ηγουμενίτσα
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Rodostamo Hotel &
Spa 5* στο Κομμένο
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Πασχαλινό γεύμα συνοδεία ζωντανής μουσικής την
Κυριακή του Πάσχα στη θέση της ημιδιατροφής

✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Αναχώρηση: 16/4

5 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:00

Αναχώρηση: 17/4

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 05:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12 2ο ΠΑΙΔΊ 4-12

17/4 SMILE PRICE

4

369 €

305 €

498 €

125 €

17/4

4

394 €

330 €

523 €

140 €

265 €

16/4 SMILE PRICE

5

429 €

348 €

637 €

145 €

290 €

16/4

5

459 €

373 €

667 €

165 €

315 €

245 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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KOMMENO, ΚΕΡΚΥΡΑ

Grecotel
Eva Palace
Υπέροχα ρομαντικό, στην «καρδιά» ενός μυρωδάτου, εξωτικού κήπου, με
συγκλονιστική θέα στο Ιόνιο. Απ’ τη μία η πόλη της Κέρκυρας, με τον έντονα
Βενετσιάνικο χαρακτήρα, και από την άλλη οι καταπράσινοι ελαιώνες και τα
κυπαρίσσια του κόλπου της Δασσιάς.
Το εντυπωσιακό Eva Palace δεσπόζει στην κοσμοπολίτικη χερσόνησο του
Κομμένου, μόλις 10χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ανάμεσα από 225 πολυτελή δωμάτια, σουίτες
ή Κερκυραϊκά σπιτάκια, που προσφέρονται σε τύπους Standard, Πανοραμικά,
Μπανγκαλόου και Superior, κάτω από αιωνόβια πεύκα. Όλα τα καταλύματα
είναι «λουσμένα» στο φως, κομψά διακοσμημένα και ευρύχωρα, με μπαλκόνι, κλιματισμό, σεσουάρ, δορυφορική TV.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Στον περιβάλλοντα χώρο του συγκροτήματος «κλέβει» τις εντυπώσεις το
συγκρότημα από πισίνες και φοίνικες συνολικής επιφανείας 1.700τ.μ.
Στα εστιατόρια του συγκροτήματος, που σερβίρουν διεθνή κουζίνα, θα
απολαύσετε γεύματα και δείπνα σε ένα άψογο περιβάλλον. Οι βραδιές των
διακοπών σας μπορούν κάλλιστα να ξεκινήσουν στο καλαίσθητο μπαρ που
διαθέτει το Grecotel Eva Palace.
Για να συμπληρώσετε τη χαλαρωτική σας εμπειρία, δεν θα πρέπει να παραλείψετε μια περιποίηση ή ένα μασάζ στο «Elixir Rooftop Love Spa».

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο
✓ Κυριακή του Πάσχα: Από νωρίς θα ξεκινήσει το ψήσιμο του οβελία.
Απολαύστε μεζέ και ούζο και στη συνέχεια το Πασχαλινό εορταστικό
γεύμα με γλέντι και ζωντανή μουσική!
✓ Έκπτωση 30% σε επιλεγμένες θεραπείες Spa
✓ Φιάλη κρασί, καλάθι φρέσκων φρούτων και γιορτινό τσουρέκι στο δωμάτιο
✓ Δωρεάν Wi-Fi

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
BNG SV

2ΚΛΙΝΟ
PANORAMIC SV

2ΚΛΙΝΟ SUP
PANORAMIC SV

2ΚΛΙΝΟ DLX
SUITE SV MB

*DELUXE BNG
SUITE SSV

17/4 SMILE PRICE

3

365 €

365 €

405 €

523 €

1.071 €

16, 17/4 SMILE PRICE

4

455 €

455 €

506 €

653 €

1.339 €

*DELUXE BNG
SUITE SSV

ΠΡΩΙΝΟ

KIDS LOVE

GRECOLAND

Μοναδικό πρόγραμμα παιδικής
απασχόλησης και παροχών!
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✓ Δωρεάν διατροφή των παιδιών στο Tasty Corner!
Κατά τη διάρκεια της ημέρας (11:00-17:00): Σνακ,
κέικ, παγωτό, φρέσκα φρούτα εποχής, χυμός, νερό.
Οι μικροί μας φίλοι (3-12 ετών), απολαμβάνουν
αποκλειστικά τα γεύματα τους από τις 12:30 μέχρι
τις 14:00 δωρεάν: Ζυμαρικά, πίτσα, πατάτες, ποικιλία
κρεατικών & πουλερικών & γλυκά.
✓ Δωρεάν Παιδικό πρόγραμμα Grecoland:
H χαρούμενη γωνιά της Grecoland περιμένει τους
μικρότερους της οικογένειας χαρίζοντάς τους
ξεγνοιασιά, παιχνίδια και πολλά χαμόγελα!

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
BNG SV

2ΚΛΙΝΟ
PANORAMIC SV

2ΚΛΙΝΟ SUP
PANORAMIC SV

2ΚΛΙΝΟ DLX
SUITE SV MB

17/4 SMILE PRICE

3

283 €

283 €

310 €

425 €

850 €

16, 17/4 SMILE PRICE

4

355 €

355 €

388 €

502 €

1.004 €

BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, DLX: DELUXE, MB: MAIN BUILDING

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 3ο άτομο 50% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 14 ετών.
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 29/2 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Μετά επιβαρύνονται15%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πάσχα στο νησί των Φαιάκων!

Κέρκυρα

Ανακαλύψτε την ανοιξιάτικη ομορφιά της γιορτινής
Κέρκυρας με μοναδικά έθιμα, υπέροχες διαδρομές
στη φύση, βραδιές διασκέδασης και φιλοξενία επιπέδου Grecotel, στο εκπληκτικό Eva Palace!
Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο-Αντίρριο, πέρασμα από τη γέφυρα και συνέχεια
για Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο πλοίο για Κέρκυρα και
άφιξη στο ξενοδοχείο GRECOTEL EVA PALACE 5* στο Κομμένο. Τακτοποίηση
στα δωμάτια. Δείπνο.
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με το βόρειο τμήμα. Επίσκεψη στο
εργαστήρι παρασκευής του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Συνεχίζουμε για την
Παλαιοκαστρίτσα, έναν επίγειο «παράδεισο» με έξι γραφικούς όρμους. Ψηλά
στο βράχο προβάλλει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας μια όμορφη
διαδρομή φθάνουμε στην Κασσιόπη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιμανάκι για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά
ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και μεταφορά στην πόλη για
την παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην Σπιανάδα. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες
Πρωινό και αναχώρηση για τη θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η κορυφαία
στιγμή έρχεται γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του σπασίματος
των κανατιών! Από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο ήχος των κανατιών που
σπάνε οι ντόπιοι, οι καμπάνες ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν χαρμόσυνα εμβατήρια. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο, θερινή κατοικία της πριγκίπισσας
Σίσσυς. Μετάβαση στις Μπενίτσες, στα νότια του νησιού, για να θαυμάσουμε
το Μουσείο Θαλάσσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά στην
Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις
ανέσεις, τις εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα,
με παραδοσιακή μουσική και χορούς. Το απόγευμα αναχώρηση για το Κανόνι
και το Ποντικονήσι, μια μικρή βραχονησίδα της Κέρκυρας με ιδιαίτερο σχήμα,
που μάλλον δικαιολογεί το όνομά της. Επίσκεψη στη Μονή Βλαχερνών και θα
καταλήξουμε στην Πλατεία Σπιανάδα, στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για βόλτα και
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πορεία επιστροφής στην Αθήνα,
με ενδιάμεσες στάσεις.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4ΉΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα Ηγουμενίτσα
✓ Διαμονή στο πολυτελές ξενοδοχείο Grecotel
Eva Palace 5* στο Κομμένο
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Πασχαλινό γεύμα με οβελία, συνοδεία
ζωντανής μουσικής και χορευτών την Κυριακή

του Πάσχα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Ψήσιμο αμνοεριφίων με μεζέδες, κρασί
και ούζο στον προαύλιο χώρο
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Αναχώρηση: 17/4

Αναχώρηση: 16/4

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 05:45

5 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ SV

2ΚΛΙΝΟ SUP
PAN.SV

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ SV

1ο ΠΑΙΔΊ 4-14

17/4 SMILE PRICE

4

425 €

459 €

295 €

725 €

125 €

17/4

4

479 €

518 €

339 €

805 €

145 €

16/4 SMILE PRICE

5

515 €

558 €

355 €

885 €

145 €

16/4

5

579 €

625 €

399 €

982 €

160 €

SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR, PAN.SV: PANORAMIC SEA VIEW

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 29/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Κέρκυρα

Με διαμονή στη Δασσιά
Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο-Αντίρριο, πέρασμα από τη γέφυρα και συνέχεια για
Ηγουμενίτσα με ενδιάμεσες στάσεις. Επιβίβαση στο πλοίο για Κέρκυρα και άφιξη στο
ξενοδοχείο MAGNA GRAECIA 4* στη Δασσιά. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και γνωριμία με το νησί. Ξεκινάμε με το βόρειο τμήμα. Επίσκεψη στο
εργαστήρι παρασκευής του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Συνεχίζουμε για την
Παλαιοκαστρίτσα, έναν επίγειο «παράδεισο» με έξι γραφικούς όρμους. Ψηλά
στο βράχο προβάλλει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Ακολουθώντας μια όμορφη
διαδρομή φθάνουμε στην Κασσιόπη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιμανάκι για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά
ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και μεταφορά στην πόλη για
την παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στην Σπιανάδα. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες
Πρωινό και αναχώρηση για τη θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η
κορυφαία στιγμή έρχεται γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του
σπασίματος των κανατιών! Από κάθε γωνιά της πόλης ακούγεται ο ήχος των
κανατιών που σπάνε οι ντόπιοι, οι καμπάνες ηχούν, οι μπάντες παιανίζουν
χαρμόσυνα εμβατήρια. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο, θερινή κατοικία
της πριγκίπισσας Σίσσυς. Μετάβαση στις Μπενίτσες, στα νότια του νησιού, για
να θαυμάσουμε το Μουσείο Θαλάσσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
μεταφορά στην Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις
ανέσεις, τις εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα,
με παραδοσιακή ζωντανή μουσική και χορούς. Το απόγευμα αναχώρηση για το
Κανόνι και το Ποντικονήσι, μια μικρή βραχονησίδα της Κέρκυρας με ιδιαίτερο
σχήμα, που μάλλον δικαιολογεί το όνομά της. Επίσκεψη στη Μονή Βλαχερνών και
θα καταλήξουμε στην Πλατεία Σπιανάδα, στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για βόλτα
και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για την
Ηγουμενίτσα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΑΣΣΙΑ

CORFU MAGNA GRAECIA
Απλότητα και ηρεμία σε ένα καταπράσινο τοπίο μοναδικής ομορφιάς, όσα δηλαδή χρειάζονται για να μας κάνουν να χαμογελάσουμε... Το Magna Graecia
Corfu βρίσκεται στην ειδυλλιακή Δασσιά, μία από τις πιο δημοφιλείς περιοχές
της Κέρκυρας, 8χλμ. από το κέντρο της πόλης, μέσα σε υπέροχους κήπους
με θαυμάσια θέα.
Διαθέτει 154 δωμάτια με θέα κήπο ή θάλασσα που υπόσχονται να σας
φιλοξενήσουν σαν στο σπίτι σας! Όλοι οι χώροι φιλοξενίας είναι εξοπλισμένοι
με κλιματισμό, ψυγείο και τηλεόραση, Wi-Fi, μπαλκόνια ή βεράντες, καθώς
και ιδιωτικό μπάνιο.
Στις εγκαταστάσεις του Magna Graecia Corfu περιλαμβάνονται 2 εστιατόρια,
μπαρ, αίθουσα τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, 2 πισίνες, γυμναστήριο,
κέντρο ευεξίας με σάουνα, υδρομασάζ, γήπεδο τένις, πινγκ πονγκ, βελάκια.
Επιπλέον, υπάρχει άμεση πρόσβαση από το συγκρότημα στην παραλία.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ: Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα Μ.
Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση Κυριακή Πάσχα:
Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα Δευτέρα Πάσχα: Κέρκυρα - Αθήνα
5 ΜΕΡΕΣ 16/4
4 ΜΕΡΕΣ 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:00 Ώρα αναχώρησης: 05:45

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
2ΚΛΙΝΟ
SV

3ο
ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
GV

1ΚΛΙΝΟ 2ο ΠΑΙΔΊ
SV
2-12

AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

17/4

3

209 €

219 €

155 €

376 €

394 €

110 €

16, 17/4

4

275 €

289 €

205 €

495 €

520 €

142 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2ΚΛΙΝΟ
GV

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

17/4 SMILE PRICE
17/4
16/4 SMILE PRICE
16/4

2ΚΛΙΝΟ 3ο 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 2ο ΠΑΙΔΊ
ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ
GV
SV ΆΤΟΜΟ GV
4-12
4-12

4
4
5
5

305 €
330 €
377 €
407 €

314 €
339 €
389 €
419 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3
και για περιορισμένες θέσεις

262 €
287 €
320 €
350 €

475 €
505 €
597 €
627 €

125 €
145 €
149 €
169 €

220 €
240 €
263 €
283 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Magna Graecia 4* στη Δασσιά
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο ✓
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής, συνοδεία
ζωντανής μουσικής και χορών ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο φόρος διαμονής (σελ. 4).

Ζάκυνθος
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. Άφιξη στο
νησί και παρακολούθηση της λιτανείας του Εσταυρωμένου. Τακτοποίηση
στο κεντρικότατο ξενοδοχείο STRADA MARINA 4*, μπροστά στη μαρίνα της
Ζακύνθου. Το απόγευμα μεταφορά για την ακολουθία του Επιταφίου. Δείπνο.
Το βράδυ (προαιρετικά) μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του
Επιταφίου της Μητρόπολης, που βγαίνει στις 4 το πρωί, και να περιπλανηθείτε
στους δρόμους της πόλης για να γνωρίσετε το παλιό έθιμο «Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας από την Εκκλησία της
Αγίας Μαύρας. Περιήγηση στο Μαχαιράδο, στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο.
Στάση για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε την υπέροχη παραλία (ψηλά
από την εξέδρα). Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικολάου,
όπου θα πραγματοποιηθεί βαρκάδα (προαιρετικά) στις Γαλάζιες Σπηλιές. Τελευταίος σταθμός μας οι Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση
της Ανάστασης και πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με Ζακυνθινούς μεζέδες.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Μετά το πρωινό θα ψήσουμε τον οβελία και θα ακολουθήσει το Λαμπριάτικο
τραπέζι, συνοδεία παραδοσιακής μουσικής. Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη
για να παρακολουθήσετε τη Λιτανεία της Παναγίας, να περπατήσετε στο πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ σας στα επιλεγμένα καφέ με τη ρομαντική ατμόσφαιρα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη
Πρωινό και αναχώρηση για την προστατευόμενη περιοχή της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα Καρέτα στον Βασιλικό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Λόφο του
Στράνη πάνω από την πόλη, εκεί που ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον
Εθνικό Ύμνο και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. Σειρά έχει το προάστιο της
υψηλής κοινωνίας Μπόχαλη, με τον οικισμό γύρω από το κάστρο. Μετάβαση
στην πόλη όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου Διονυσίου. Επίσκεψη στις
πλατείες Αγίου Μάρκου και Δ. Σολωμού, στο Εμπορικό Κέντρο του Αλεξ. Ρώμα
και την παραλιακή λεωφόρο Στράτα Μαρίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Μουσείο Σολωμού. Νωρίς
το απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη. Eπιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ 4ΉΜΕΡΗΣ:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ζάκυνθος Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό
γεύμα - Πόλη Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη - Κυλλήνη - Αθήνα

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ!

STRADA MARINA
Παραλιακό ξενοδοχείο στην πόλη της Ζακύνθου, μόλις 100μ. από το κέντρο
της και από το λιμάνι. Ξεχωρίζει για την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του, αλλά
κυρίως για το roof garden με την πισίνα και την απεριόριστη θέα! Διαθέτει 112
ευρύχωρα δωμάτια, με δορυφορική τηλεόραση και δωρεάν Wi-Fi.

Εορταστικό
Πρόγραμμα

✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
✓ Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα
✓ Καλάθι με αυγά, κουλουράκια και τσουρέκι στο τραπέζι
✓ Πασχαλινό γεύμα με οβελία φούρνου και κοκορέτσι
σε μπουφέ, με πλούσιο ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Αναχώρηση: 17/4

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 06:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ CL MV

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ CL MV

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ CL MV

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ CL MV

17/4

3

189 €

120 €

330 €

17/4

4

247 €

155 €

430 €

17/4 SMILE PRICE
17/4
17/4 SMILE PRICE
17/4

4
4
5
5

267 €
287 €
339 €
359 €

209 €
229 €
255 €
275 €

395 €
420 €
505 €
530 €

CL: CLASSIC, MV: MOUNTAIN VIEW

1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές πούλμαν της Panolympia ✓ Εισιτήρια
πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη ✓ Διαμονή στο Strada
Marina Hotel 4*, στο λιμάνι της Ζακύνθου ✓ Ημιδιατροφή ✓
Αναστάσιμο δείπνο ✓ Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής συνοδεία ζωντανής μουσικής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα . Επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι. O
ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

CL: CLASSIC, MV: MOUNTAIN VIEW
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ!
ΛΑΓΑΝΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Zante Park
Resort & Spa

Μοναδική τοποθεσία, επτανησιακή αρχιτεκτονική
και ποιότητα Best Western για έναν ειδυλλιακό προορισμό στο σαγηνευτικό νησί της Ζακύνθου. Θα το
βρείτε στον όμορφο κόλπο του Ιονίου, στην παραλία
του Λαγανά, μόλις 7χλμ. από την πρωτεύουσα και το
λιμάνι, αλλά και 5χλμ. από το αεροδρόμιο.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας το Zante Park προσφέρει 140
δωμάτια ιδιαίτερης αισθητικής που στο βασικό
εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν κλιματισμό,
δορυφορική τηλεόραση, Wi-Fi, ψυγείο ή μίνι
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, ενώ στο
μπάνιο υπάρχει σεσουάρ, τηλέφωνο, καθώς και
μπουρνούζια και παντόφλες & πετσέτες πισίνας/
θαλάσσης (κατόπιν ζήτησης). Tα Οικογενειακά
δωμάτια διαφόρων τύπων προσφέρουν επιπλέον
ξεχωριστό υπνοδωμάτιο για τα παιδιά.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό καθημερινά
✓ Μ. Παρασκευή: Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ με
νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Μεσημεριανό γεύμα και Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση
✓ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με
Ελληνικά τραγούδια και χορό που θα περιλαμβάνει
προμεσημβρινούς μεζέδες με ούζο και κόκκινα
αυγά καθώς και αρνί στη σούβλα
✓ Καθημερινά: Καφές φίλτρου, στιγμιαίος καφές,
τσάι, ζεστή σοκολάτα, γάλα, αναψυκτικά, χυμοί
✓ Αλκοολούχα τοπικά ποτά: κρασί, ούζο, μπράντι, βαρελίσια μπίρα, τζιν, ουίσκι, βότκα, ρούμι, τεκίλα, λικέρ
✓ Αναψυκτικά, βαρελίσια μπίρα και κρασί κατά τη
διάρκεια των γευμάτων και δείπνων
✓ Παιδική απασχόληση πρωί και απόγευμα σε
αίθουσα του ξενοδοχείου
✓ Έκπτωση σε επιλεγμένες παροχές του Spa

Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο διαθέτει εξαιρετικό εστιατόριο όπου
οι Μεσογειακές γεύσεις βρίσκουν την καλύτερή
τους εκδοχή. Τα φιλόξενα και ιδιαίτερης αισθητικής
μπαρ του ξενοδοχείου προσφέρουν νότες…
ευεξίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
Το γυμναστήριο, η σάουνα, το Jacuzzi, το Spa με
υπηρεσίες περιποίησης σώματος και προσώπου
θα σας χαλαρώσουν ευχάριστα, συμπληρώνοντας
το «μενού» της απόλαυσης! Επιπλέον, στους
κοινόχρηστους χώρους συγκαταλέγεται σαλόνι με
μπιλιάρδο & δορυφορική τηλεόραση, ενώ προσφέρεται πρόσβαση σε ασύρματο Internet, τραπέζι
πινγκ πονγκ και γήπεδα για αθλοπαιδιές.
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Το All Inclusive ισχύει από τις 10:00 έως 23:00

ALL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

2o ΠΑΙΔΊ 2-12

17/4

3

153 €

110 €

246 €

90 €

17/4

4

199 €

140 €

315 €

115 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Ζάκυνθος

Πάσχα στo «Φιόρο του Λεβάντε»
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. Άφιξη στο νησί και
παρακολούθηση της λιτανείας του Εσταυρωμένου. Τακτοποίηση στο ανακαινισμένο
ξενοδοχείο ZANTE PARK 5*, στον Λαγανά. Το απόγευμα μεταφορά για την ακολουθία
του Επιταφίου. Δείπνο. Το βράδυ (προαιρετικά) μπορείτε να παρακολουθήσετε
την περιφορά του Επιταφίου της Μητρόπολης, που βγαίνει στις 4 το πρωί, και να
περιπλανηθείτε στους δρόμους της πόλης για να γνωρίσετε το παλιό έθιμο «Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας από την Εκκλησία της Αγίας
Μαύρας. Περιήγηση στο Μαχαιράδο, στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο. Στάση για
να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε την υπέροχη παραλία (ψηλά από την εξέδρα).
Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου Νικολάου, όπου θα πραγματοποιηθεί
βαρκάδα (προαιρετικά) στις Γαλάζιες Σπηλιές. Τελευταίος σταθμός μας οι Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και πλούσιο Αναστάσιμο
δείπνο με Ζακυνθινούς μεζέδες.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Μετά το πρωινό θα ψήσουμε τον οβελία και θα ακολουθήσει το Λαμπριάτικο τραπέζι!
Προσφορά ούζου και νόστιμων μεζέδων, συνοδεία παραδοσιακών χορών. Το απόγευμα
μετάβαση στην πόλη για να παρακολουθήσετε τη Λιτανεία της Παναγίας, να περπατήσετε
στο πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ σας στα επιλεγμένα καφέ με τη ρομαντική ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη
Πρωινό και αναχώρηση για την προστατευόμενη περιοχή της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα
Καρέτα στον Βασιλικό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Λόφο του Στράνη πάνω από την
πόλη, εκεί που ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον Εθνικό Ύμνο και τους Ελεύθερους
Πολιορκημένους. Σειρά έχει το προάστιο της υψηλής κοινωνίας Μπόχαλη, με τον οικισμό
γύρω από το κάστρο. Μετάβαση στην πόλη όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου Διονυσίου.
Επίσκεψη στις πλατείες Αγίου Μάρκου και Δ. Σολωμού, στο Εμπορικό Κέντρο του Αλεξ. Ρώμα
και την παραλιακή λεωφόρο Στράτα Μαρίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Μουσείο Σολωμού. Νωρίς το
απόγευμα πέρασμα στην Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ 4ΉΜΕΡΗΣ:
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ζάκυνθος Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - πόλη
Δευτέρα Πάσχα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη - Μπόχαλη - Κυλλήνη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Zante Park 5* στον
Λαγανά Ζακύνθου
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Πασχαλινό γεύμα και προμεσημβρινός μπουφές
με ούζο και μεζέδες την Κυριακή του Πάσχα
✓ Δείπνο την Κυριακή του Πάσχα

✓ Αναψυκτικά, βαρελίσια μπίρα και κρασί κατά τη
διάρκεια των γευμάτων
✓ Παροχές All Inclusive 18:00-23:00 καθημερινά
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Η επίσκεψη στις Γαλάζιες
Σπηλιές με το καραβάκι. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4).

ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ
ALL INCLUSIVE

Αναχώρηση: 17/4
4 & 5 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 06:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ +ΠΑΡΟΧΕΣ ALL INCLUSIVE
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4 SMILE PRICE

4

229 €

205 €

305 €

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

105 €

17/4

4

250 €

225 €

335 €

115 €

17/4 SMILE PRICE

5

285 €

250 €

379 €

120 €

17/4

5

315 €

280 €

409 €

135 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Λευκάδα

Κεφαλονιά & Ιθάκη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λευκάδα
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη και καταπράσινη Λευκάδα. Το νησί πήρε
το όνομά του απ’ το νότιο ακρωτήριο Λευκάτα, με τον επιβλητικό βράχο. Επίσκεψη
στη Μονή Φανερωμένης, χτισμένη σε καταπράσινο λόφο με υπέροχη θέα. Γεύμα
στην περιοχή της Λυγιάς και άφιξη στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE 5* στη Νικιάνα.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Μεταφορά για την περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο
της Λευκάδας, όπου συναντιούνται όλοι οι Επιτάφιοι. Δείπνο.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

IONIAN BLUE HOTEL
ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Μ. Σάββατο: Λευκάδα - Κεφαλονιά - Ιθάκη
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα επιβιβασθούμε στο
καράβι για ολοήμερη κρουαζιέρα. Πρώτος σταθμός το Πόρτο Κατσίκι, μία από τις
πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. Φωτογραφίες και αναχώρηση για το «στολίδι»
της Κεφαλονιάς, το Φισκάρδο. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στα γραφικά
σοκάκια και γεύμα στα ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Έπειτα θα επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιθάκης, το Κιόνι. Συνεχίζουμε με τη
Σπηλιά του Παπανικολή, το Μεγανήσι και τον Σκορπιό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!

Ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην ανατολική ακτή του νησιού της Λευκάδας,
χτισμένο σε μια φυσική πλαγιά, προσφέρει συγκλονιστική θέα στα γαλάζια νερά
του Ιονίου πελάγους. Για τη διαμονή σας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια, βίλλες και σουίτες. Στις εγκαταστάσεις του Ionian Blue θα βρείτε εστιατόρια,
μπαρ, παιδική χαρά, πισίνα με θαλασσινό νερό, εσωτερική θερμαινόμενη, Spa με
σάουνα, χαμάμ και γυμναστήριο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Λευκάδα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τις ανέσεις του ξενοδοχείου.
Ακολουθεί Πασχαλινό εορταστικό γεύμα με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και
τοπικών παραδοσιακών χορευτικών. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην πόλη για να
περιηγηθούμε στις Βυζαντινές εκκλησίες, να δούμε το Μουσείο Φωνογράφου, το
Πάρκο Μποσκέτο και το Ιστορικό Κέντρο. Χρόνος για καφέ στο «καράβι», το οποίο
σήμερα λειτουργεί ως καφετέρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, που είναι η πύλη εισόδου προς τη Λίμνη
Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο
για γεύμα στα ταβερνάκια. Ακολουθώντας μια μαγευτική διαδρομή ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας με το γύρο της Λίμνης Τριχωνίδας, η οποία έχει έκταση 96τ.
χλμ. και βάθος 57 μέτρων, περνώντας από πετρόχτιστους οικισμούς που βρίσκονται στους πρόποδες του όρους Αράκυνθου. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 2ΚΛΙΝΟ J.SUI

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

3

244 €

319 €

90 €

399 €

75 €

17/4

4

299 €

415 €

130 €

495 €

100 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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2ο ΠΑΙΔΊ 2-12

17/4

SUP: SUPERIOR, J. SUI: JUNIOR SUITE

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 08:00 π.μ.
2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
SUP
J.SUITE

3ο
ΆΤΟΜΟ

ΠΑΙΔΊ
1ΚΛΙΝΟ 1ο4-12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

17/4 SMILE PRICE

4

330 € 399 € 195 € 485 € 110 €

17/4

4

350 € 419 € 215 € 509 € 125 €

SUP: SUPERIOR, J.SUITE: JUNIOR SUITE

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Ionian Blue
Hotel 5* στη Νικιάνα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή
μουσική στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την
Ανάσταση ✓ Η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Κεφαλονιά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πούλμαν
✓ Εισιτήρια φέρι-μποτ από και προς Κεφαλονιά
✓ Η εκδρομή στην Ιθάκη (στο 5ήμερο πρόγραμμα)
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Kefalonia Grand
Hotel 4* ή Hotel Ionian Plaza 3*
✓ Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ
✓ Αναστάσιμο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο στο Αργοστόλι
✓ Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο στο Ληξούρι
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Γύρος νησιού & Ιθάκη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη - Σκάλα
Αναχώρηση το πρωί, μετάβαση στο λιμάνι της Κυλλήνης με ενδιάμεσες στάσεις.
Επιβίβαση στο πλοίο για τον Πόρο Κεφαλονιάς. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας KEFALONIA GRAND HOTEL 4* ή HOTEL IONIAN PLAZA 3* στο
Αργοστόλι. Μεταφορά στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ

17/4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

IONIAN PLAZA 3*

4

17/4

4

17/4

5

17/4

5

KEFALONIA GRAND 4* 310 €

235 €

360 €

185 €

240 €

395 €

185 €

355 €

275 €

440 €

225 €

KEFALONIA GRAND 4* 375 €

290 €

490 €

225 €

IONIAN PLAZA 3*

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
KEFALONIA GRAND

IONIAN PLAZA

2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

295 €

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4

Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός μας το Μοναστήρι του
Αγίου Γερασίμου, προστάτη της Κεφαλονιάς. Μέσα από φύση ονειρική θα φθάσουμε στο
Σπήλαιο της Δρογκαράτης. Ακολουθεί η υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης, άλλοτε ιερό σπήλαιο
του Πανός και της νύμφης Μέλισσας- Μελισσάνης. Επόμενη στάση στο γραφικό λιμανάκι της
Αγίας Ευφημίας για προαιρετικό φαγητό. Περνώντας από τη μοναδική παραλία του Μύρτου
θα σταματήσουμε να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε. Τελευταίος προορισμός το
παραθαλάσσιο Φισκάρδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την
Ανάσταση, σε ένα πανέμορφο γραφικό εκκλησάκι. Αναστάσιμο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Κυριακή Πάσχα: Ληξούρι - Πασχαλινό γεύμα - Λειτουργία Αγάπης - Αργοστόλι
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά θα παρακολουθήσουμε τη θεία λειτουργία. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το όμορφο Ληξούρι και θα απολαύσουμε το παραδοσιακό
Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το απόγευμα θα μεταβούμε σε μοναστήρι για τη
Λειτουργία της Αγάπης και θα συνεχίσουμε για το όμορφο Αργοστόλι, όπου θα περπατήσουμε στο λιθόστρωτο με τα καταστήματα, την πλατεία της Καμπάνας και τη γέφυρα
Δεβοσέτου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Ιθάκη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη γειτονική Ιθάκη. Από το λιμάνι της Σάμης θα περάσουμε
στον Πισαετό. Ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα θα επισκεφθούμε τους όμορφους οικισμούς Σταυρό, Φρίκες και την πρωτεύουσα Βαθύ, όπου και θα γευματίσουμε προαιρετικά.
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Τρίτη: Λάσση - Κουρκουμελάτα - Αργοστόλι - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για επίσκεψη στο χωριό Κουρκουμελάτα, με το σπουδαίο Πνευματικό Κέντρο. Κάνοντας το γύρο της Λάσσης, με τις πανέμορφες παραλίες Μακρύ & Πλατύ Γιαλού
και το γεωλογικό φαινόμενο Καταβόθρες, θα καταλήξουμε το μεσημέρι στο λιμάνι του Πόρου
για προαιρετικό γεύμα. Επιβίβαση στο πλοίο και επιστροφή στην Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης:
Δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Ιθάκη.
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ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Grand Bleu
Beach Resort

Εορταστικό Πρόγραμμα

Στην καταπράσινη και γραφική Ερέτρια, ιδανικό τόπο για απόδραση μόλις 110χλμ.
από την πρωτεύουσα, το Grand Bleu Beach Resort σάς περιμένει για να σας
ξεκουράσει στους ειδυλλιακούς κήπους και τις εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του, να
σας γοητεύσει με την πολύχρωμη και γευστική διεθνή και Ελληνική κουζίνα του και
να σας προσφέρει άψογη εξυπηρέτηση.

✓
✓
✓
✓

Το ξενοδοχείο είναι εύκολα προσβάσιμο, είτε οδικώς μέσω της Χαλκίδας, της
πρωτεύουσας του νησιού της Εύβοιας (απόσταση 22χλμ.), είτε με οχηματαγωγό
πλοίο από τον Ωρωπό προς Ερέτρια (τα δρομολόγια γίνονται ανά μισή ώρα και η
διάρκεια του δρομολογίου είναι μόλις 20 λεπτά).

✓

Φιλοξενία

✓
✓
✓

Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη
Πλήρης διατροφή σε πλούσιο μπουφέ (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό)
Κρασί χύμα (λευκό, κόκκινο και ροζέ) στη διάρκεια όλων των γευμάτων
Μ.Σάββατο: Το απόγευμα (18:00) “Meze Time” (ούζο, καναπεδάκια, πίτες γλυκές
και αλμυρές, cookies, νηστήσιμα και μη εδέσματα). Το βράδυ παραδοσιακή
μαγειρίτσα (κατά το βραδινό γεύμα ή μετά την Ανάσταση)
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι με ζωντανή μουσική (αρνί και κοκορέτσι
στη σούβλα, μπουφές δίπλα στη θάλασσα με διάφορα μεζεδάκια και χορό από
επαγγελματική ομάδα)
Κυριακή βράδυ “Cocktail Party” δίπλα στη πισίνα
Δωρεάν Wi-Fi
Ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους

Το συγκρότημα του Grand Bleu αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο με 96
δωμάτια και 3 σουίτες, καθώς και 75 δωμάτια μοιρασμένα σε έξι διώροφα
κτίρια. Υπάρχουν Standard δωμάτια, μπανγκαλόου και δωμάτια με θέα
θάλασσα. Όλα τα καταλύματα διαθέτουν κλιματισμό, TV, ψυγείο, τηλέφωνο,
χρηματοκιβώτιο, μπαλκόνι ή βεράντα κ.λπ.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Για την άνεση και τη διασκέδασή σας υπάρχουν κεντρικό εστιατόριο, μπαρ,
ευρύχωρα σαλόνια, πισίνες, δωρεάν Wi-Fi στο lobby, ηλεκτρονικά, μπιλιάρδο,
αμφιθέατρο, μίνι μάρκετ, Disco, εγκαταστάσεις για σπορ και παιδική χαρά.
Για επιπλέον χαλάρωση και απόλαυση, στο Wellness Center «Αφροδίτη» του
ξενοδοχείου θα βρείτε γυμναστήριο, σάουνα, Jacuzzi, περιποιήσεις μασάζ,
αρωματοθεραπεία, ρεφλεξολογία, φροντίδα προσώπου & σώματος.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ
ΑΦΙΞΗ
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ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

2ο ΠΑΙΔΊ 2-12

18/4

2

125 €

75 €

205 €

60 €

17/4

3

169 €

90 €

279 €

70 €

16/4, 17/4

4

215 €

115 €

355 €

90 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 15€ το δωμάτιο τη βραδιά.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση 35€ το άτομο.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

4 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Filakas Hotel 3* στα Σύβοτα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά, Αναστάσιμο δείπνο,
προμεσημβρινός μπουφές με πλούσια ορεκτικά και ουζάκι,
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Κρουαζιέρα στους Παξούς
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✓ Αρχηγός/συνοδός
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Η κρουαζιέρα
στις εκβολές του Αχέροντα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

17/4 SMILE PRICE

4

249 €

215 €

309 €

160 €

17/4

4

269 €

235 €

335 €

180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΣΥΒΟΤΑ

FILAKAS
HOTEL

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 2-12

17/4

3

169 €

130 €

279 €

70 €

17/4

4

215 €

165 €

355 €

85 €

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πάσχα στα ειδυλλιακά
Σύβοτα

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:00

Δώρο η κρουαζιέρα στους Παξούς!

M. Παρασκευή: Αθήνα - Σύβοτα
Αναχώρηση από Αθήνα. Διέλευση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και μέσω της υποθαλάσσιας
ζεύξης Ακτίου-Πρέβεζας προχωρούμε κατά μήκος των ακτών του Ιονίου, σε μια καταπληκτική διαδρομή. Άφιξη στα Σύβοτα Θεσπρωτίας, ένα πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό κοντά
στην Ηγουμενίτσα. Μετάβαση και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας στο κεντρικό ξενοδοχείο
FILAKAS HOTEL 3*. Μεταφορά στην εκκλησία για να παρακολουθήσουμε την περιφορά
του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Κρουαζιέρα στους Παξούς - Πάργα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοιάριο με προορισμό
τους καταπράσινους Παξούς! Το νησάκι αυτό των Επτανήσων, με έκταση μόλις 25τ.χλμ.,
είναι κατάφυτο και οι πανέμορφες αλλά κυρίως βραχώδεις ακτές του δημιουργούν μικρές
γραφικές παραλίες με κρυστάλλινα νερά και βότσαλα. Άφιξη στην πρωτεύουσα των Παξών,
το γραφικό Γάιο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και βόλτα γνωριμίας. Εντυπωσιάζει η
εικόνα του λιμανιού που «προστατεύεται» από τις κατάφυτες βραχονησίδες. Η εκδρομή
μας περιλαμβάνει ακόμη επίσκεψη στον όμορφο οικισμό Λάκκα και στις Γαλάζιες Σπηλιές.
Επιστροφή με το πλοιάριο στην Πάργα, όπου θα μας δοθεί η ευκαιρία για μικρή περιήγηση
στην παλιά πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Σύβοτα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να ψήσουμε τον οβελία, απολαμβάνοντας ουζάκι με
μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα μπορείτε να διαθέσετε τον
ελεύθερο χρόνο σας για να απολαύσετε τη βόλτα σας στα πανέμορφα Σύβοτα με τις ξακουστές παραλίες, που δίκαια έχουν προσδώσει στην περιοχή το χαρακτηρισμό «Ριβιέρα της
Ηπείρου». Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τις Πηγές του ποταμού Αχέροντα, στο χωριό Γλυκή. Στη συνέχεια
Θα επισκεφθούμε το πιο φημισμένο νεκρομαντείο του αρχαίου Ελληνικού κόσμου, κοντά στις
όχθες της Αχερουσίας Λίμνης. Επόμενος σταθμός μας η Αμμουδιά, όπου θα πραγματοποιηθεί
(προαιρετικά) κρουαζιέρα στις εκβολές του Αχέροντα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
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ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Palmariva
Beach
Bomo Club

Με θέα στον κόλπο της Ερέτριας, το πολυτελές θέρετρο Palmariva
Beach Bomo Club, πλήρως ανανεωμένο, θα σας προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου, στο αγαπημένο παραθεριστικό κέντρο της
Εύβοιας, μόλις 22χλμ. από τη Χαλκίδα και μια ευχάριστη «βόλτα»
μιας ώρας από την Αθήνα.
Φιλοξενία
Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από 5 ορόφους με 274 πολυτελή
δωμάτια και σουίτες, με μπαλκόνι ή βεράντα, όπως επίσης και μπανγκαλόου, ενώ η εκπληκτική θέα και η αύρα της θάλασσας χαρίζουν
στους επισκέπτες μια αξέχαστη διαμονή. Όλα τα αυτόνομα κλιματιζόμενα δωμάτια και μπανγκαλόου στο Palmariva περιλαμβάνουν
δορυφορική TV, ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας, μεγάλα αναπαυτικά
κρεβάτια, μπάνιο με καμπίνα ντους, σεσουάρ, κομψή επίπλωση και
ασύρματη σύνδεση στο Internet.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Ανάμεσα στις ανέσεις που προσφέρει το Palmariva Beach περιλαμβάνονται δωρεάν Wi-Fi παντού, γωνιά Internet, αίθουσα TV,
πάρκινγκ, πισίνα. Επιπλέον, υπάρχει μια ποικιλία από επιλογές για
τη διατροφή σας: γκουρμέ εστιατόριο, καφετέρια και 2 μπαρ.
Τις ώρες που επιθυμείτε να αφιερώσετε στην άσκηση και το παιχνίδι
θα διασκεδάσετε στο γυμναστήριο, στα 2 γήπεδα τένις, βόλεϊ,
μπάσκετ, μίνι γκολφ, πινγκ-πονγκ, beach volley, όταν ο καιρός το
επιτρέπει.
Τέλος, τα παιδιά μπορούν να περάσουν αξέχαστες ώρες στην παιδική
χαρά είτε στο mini club για ηλικίες 4-12.
Το ξενοδοχείο παρέχει άμεση πρόσβαση σε ιδιωτική παραλία.
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Εορταστικό
Πρόγραμμα
✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
✓ Μ. Παρασκευή: Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ με
νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Γεύμα και παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση με κόκκινα αυγά,
ζεστή παραδοσιακή μαγειρίτσα, χοιρινό ψητό με
πατάτες φούρνου, σαλάτες φρέσκες, ανάμικτες
και μπουφές με παραδοσιακά ελληνικά γλυκά
✓ Κυριακή του Πάσχα: Το πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα θα γίνει στον κήπο του ξενοδοχείου
(καιρού επιτρέποντος). Κατά την διάρκεια
του γεύματος θα υπάρχει Ελληνική ζωντανή
μουσική, απολαυστικό πλούσιο μπουφέ με
παραδοσιακό οβελία στην σούβλα, σαλάτες
φρέσκες, κοκορέτσι και διάφορα είδη τυριών
καθώς και ποικιλία γλυκών. Το βράδυ δείπνο.
✓ Καθημερινά ψυχαγωγικό πρόγραμμα για
μικρούς και μεγάλους από τους ανιματέρ
✓ Απεριόριστη κατανάλωση σε ποικιλία
αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ροφημάτων
καθημερινά
✓ Βαρελίσιο κρασί, μπίρα, νερά, αναψυκτικά
και χυμοί κατά τη διάρκεια των γευμάτων στο
εστιατόριο

Για τους μικρούς μας φιλοξενούμενους, καθημερινό
πλούσιο πρόγραμμα παιδικής δημιουργικής
απασχόλησης, με κατασκευές, χειροτεχνίες,
ομαδικά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες!

ULTRA

ALL INCLUSIVE
✓ Πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σε
μπουφέ καθημερινά
✓ Απεριόριστη κατανάλωση σε ποικιλία καφέδων, τσάι, αναψυκτικά, γάλα, σοκολάτα,
χυμούς, νερό

ULTRA ALL INCLUSIVE

✓ Απεριόριστη κατανάλωση διεθνών επώνυμων ποτών (ουίσκι, τζιν, τεκίλα, ρούμι)

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
MB GV / BNG

3ο ΆΤΟΜΟ
GV

1ΚΛΙΝΟ
MB GV / BNG

2ΚΛΙΝΟ
MB SV

3ο ΆΤΟΜΟ
ΜΒ SV

*4ΚΛΙΝΟ GV
(2+2)

*4ΚΛΙΝΟ SV
(2+2)

17/4

3

209 €

146 €

315 €

219 €

153 €

660 €

685 €

16, 17/4

4

265 €

186 €

399 €

278 €

193 €

836 €

867 €

MB: MAIN BUILDING, GV: GARDEN VIEW, BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση 35€ κατ’ άτομο. Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ.4)

✓ Απεριόριστη κατανάλωση τοπικών ποτών:
ούζο, λικέρ, μπράντι, βαρελίσιο κρασί
και μπίρα
✓ Απεριόριστη κατανάλωση σε βαρελίσιο
κρασί, μπίρα, νερά, αναψυκτικά, χυμούς
φρούτων, καφέ και τσάι στο εστιατόριο
✓ Καθημερινά πλούσιο ψυχαγωγικό
πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους από
τους ανιματέρ του ξενοδοχείου
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ΑΙΔΗΨΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

Thermae Sylla
Spa Wellness Hotel

Νους υγιής εν σώματι υγιεί! Στις διακοπές σας φροντίστε και το σώμα
και το πνεύμα στο Thermae Sylla Spa, βραβευμένο ως ένα από τα
καλύτερα του είδους του σε ολόκληρο τον κόσμο.
Σε μια υπερσύγχρονη μονάδα, μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, στο βορειότερο σημείο της Εύβοιας, σας περιμένει μια διαφορετική εμπειρία
αναζωογόνησης και χαλάρωσης, όλες τις εποχές του χρόνου.
Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με μοναδική διακόσμηση και απίστευτη
θέα στη θάλασσα. Στις παροχές τους περιλαμβάνονται τηλεόραση,
mini bar, Wi-Fi, κλιματισμός, μπουρνούζια, παντόφλες, είδη ατομικής
φροντίδας και σεσουάρ στο μπάνιο.
Στο ξενοδοχείο λειτουργούν δύο εστιατόρια με προϊόντα από ιδιόκτητη
φάρμα και 4 μπαρ. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε την υγιεινή
Μεσογειακή κουζίνα, καθώς και τα απολαυστικά πρωινά μπουφέ.
Το Thermae Sylla Spa συνδυάζει την πραγματική ευεξία με τις ιατρικές θεραπείες Spa, σε ένα περιβάλλον διακριτικής πολυτέλειας.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ PREMIUM

2ΚΛΙΝΟ SUP

2ΚΛΙΝΟ DLX SV

1ΚΛΙΝΟ STD

1ΚΛΙΝΟ PREMIUM

17/4

3

341 €

364 €

381 €

405 €

635 €

682 €

16, 17/4

4

407 €

451 €

469 €

504 €

773 €

843 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, DLX: DELUXE, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
2ο παιδί έως 12 ετών -30% 3ο άτομο -30%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓

Ποτό καλωσορίσματος
Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμα
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο μετά την Ανάσταση
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με μουσική
και ποικιλία ορεκτικών
✓ Ελεύθερη χρήση εσωτερικής και εξωτερικής ιαματικής πισίνας
✓ Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου
✓ Δωρεάν parking και Wi-Fi

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Negroponte
Resort Eretria

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, άνετο, αισθητικά άρτιο και απόλυτα
εναρμονισμένο με το περιβάλλον, χτισμένο σε μια ειδυλλιακή
παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις 2χλμ. από την Ερέτρια.
Το Negroponte Resort διαθέτει 100 δωμάτια Deluxe και Σουίτες,
το καθένα με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα και επιπλέον Internet,
δορυφορική TV, μίνι μπαρ, μπουρνούζια, παντόφλες, σεσουάρ,
τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο κ.ά. Τα δωμάτια προσφέρουν θέα είτε
προς τη θάλασσα είτε προς τον κήπο, ενώ μπορείτε να επιλέξετε
σουίτες με Jacuzzi ή τζάκι.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ DLX

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ DLX

1ο ΠΑΙΔΊ 7-12

*4ΚΛΙΝΟ

**4ΚΛΙΝΟ

18/4

2

205 €

144 €

288 €

64 €

475 €

492 €

17/4

3

262 €

183 €

366 €

95 €

618 €

659 €

16, 17/4

4

312 €

218 €

429 €

125 €

749 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10%.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση 35€ το άτομο
*4ΚΛΙΝΟ: 2 ενήλικες + 2 παιδιά: 1ο παιδί έως 6 & 2ο παιδί έως 12 ετών
**4ΚΛΙΝΟ: 2 ενήλικες + 2 παιδιά: 1ο παιδί 7-12 ετών & 2ο παιδί έως 12 ετών
Για κρατήσεις με προκαταβολή έως 29/2 έκπτωση 5% στις αναγραφόμενες τιμές
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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798 €
DLX: DELUXE

Για την ολοκληρωμένη φιλοξενία σας το ξενοδοχείο διαθέτει
εστιατόριο με πανοραμική θέα στον Ευβοϊκό. Για τις ώρες διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας υπάρχουν μπαρ στην υποδοχή και
στην πισίνα, εσωτερικός παιδότοπος για δημιουργική απασχόληση
και κατασκευές αλλά και παιδική χαρά, εσωτερική θερμαινόμενη
πισίνα, Wi-Fi, γυμναστήριο, γήπεδα για αθλοπαιδιές, όπως τένις,
5x5, beach volley.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ
Ζωντανή μουσική στο lobby bar το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα
Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα
Πλούσιο Πασχαλινό μπουφέ την Κυριακή του Πάσχα αντί δείπνου
Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας & γυμναστηρίου
Καθημερινή απασχόληση των παιδιών (παιχνίδια, χοροί, κατασκευές,
κυνήγι θησαυρού και πολλά άλλα)

ΝΕΩΡΙΟ, ΠΟΡΟΣ

Xenia Poros Image
Ιστορικό ξενοδοχείο στο Νεώριο του Πόρου, που έχει υποστεί ριζική
ανακαίνιση. Σχεδιάστηκε τη δεκαετία του 1960 από τον αναγνωρισμένο αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και ανήκε στην αλυσίδα του ΕΟΤ
«Ξενία». Βρίσκεται δίπλα ακριβώς στη θάλασσα σε προνομιακή θέση,
με πανεύκολη πρόσβαση στο λιμάνι και την πόλη του Πόρου, μετά
από διαδρομή μόλις 1,5 χιλιομέτρου.
Για τη φιλοξενία σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 83 δωμάτια
και σουίτες, διακοσμημένα καλόγουστα, με κλιματισμό, TV, δωρεάν
Wi-Fi, ψυγείο, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, μουσική, τηλέφωνο.
Ως προς τις κοινόχρηστες παροχές, το Xenia Poros Image διαθέτει
πολυτελές σαλόνι, κλιματισμό, 2 εστιατόρια, μπαρ, μπαρ παραλίας, γυμναστήριο, σάουνα, μίνι μάρκετ, πισίνα, μπαρ πισίνας, ιδιωτική μαρίνα.
Σε πολύ μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο βρίσκονται κάποιες
από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, όπως το Μικρό Νεώριο, η
Καλυψώ, το Λιμανάκι της Αγάπης.
ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
CLASSIC

2ΚΛΙΝΟ
SEA VIEW

2ΚΛΙΝΟ
SUPERIOR

2ΚΛΙΝΟ
J.SUITE

1ΚΛΙΝΟ
CLASSIC

1ΚΛΙΝΟ
SEA VIEW

18/4

2

135 €

148 €

160 €

195 €

205 €

240 €

17/4

3

205 €

220 €

240 €

288 €

305 €

360 €

1ο παιδί 2-12 ετών επιβάρυνση 15 € ανά διανυκτέρευση. 3ο άτομο επιβάρυνση 20 € ανά διανυκτέρευση.
Δυνατότητα μεταφοράς με βάρκες από το ξενοδοχείο στην εκκλησία του Αγ. Νικολάου για Επιτάφιο ή Ανάσταση με
χρέωση 2€ ανα άτομο ανα διαδρομή.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

Amarynthos Resort
Ανακαινισμένο θέρετρο πάνω σε απέραντη παραλία με άμμο και
χαλίκι, μόλις 3χλμ. έξω από την Αμάρυνθο. Στεγάζεται σε ένα επταώροφο κτίριο που τριγύρω του έχει έναν πανέμορφο Μεσογειακό
κήπο, με δροσερή πισίνα και ιδιωτική υπόγεια διάβαση που συνδέει
τις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου με την παραλία.
Στο ξενοδοχείο λειτουργεί εστιατόριο και διάφορα ατμοσφαιρικά
μπαρ σε κομβικά σημεία του συγκροτήματος, για να σας δροσίζουν
και να σας χορταίνουν με απολαυστικά σνακ.
Για τη διαμονή σας προσφέρει 220 κομψά σχεδιασμένα δωμάτια
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που παραπέμπουν στην Ελληνική
φιλοξενία. Διαθέτει Δίκλινα, Τρίκλινα και Οικογενειακά δωμάτια, όλα
εξοπλισμένα με δορυφορική τηλεόραση και δωρεάν Internet.
Στο Amarynthos Resort θα βρείτε ακόμα γήπεδα για αθλοπαιδιές,
παιδική δημιουργική απασχόληση, υπαίθριο αμφιθέατρο.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓
✓

Πλήρης διατροφή σε πλούσιο πασχαλινό μπουφέ
Νηστίσιμο δείπνο για την Μ. Παρασκευή
Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα το Μ. Σάββατο
Πασχαλινό γλέντι με οβελία στη σούβλα την Κυριακή του Πάσχα
5μελής ορχήστρα με τη Νάσια Κονιτοπούλου στο τραγούδι την Κυριακή
του Πάσχα συνοδεία χορευτικού συγκροτήματος
✓ Mini Club (Μ. Παρασκευή - Κυριακή του Πάσχα 15:00 - 19:00)
με δημιουργική απασχόληση από επαγγελματία παιδαγωγό
✓ Δωρεάν αναβάθμιση σε δωμάτιο με θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας
✓ Δωρεάν Wi-Fi και υπαίθριο parking

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ GV

3Ο ΆΤΟΜΟ

2ο ΠΑΙΔΊ 2-12

1ΚΛΙΝΟ GV

*CONNECTING (2+2)

18/4

2

115 €

85 €

65 €

145 €

425 €

17/4

3

165 €

125 €

95 €

215 €

605 €

GV: GARDEN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, *Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε 2 δίκλινα με ενδιάμεση πόρτα
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 8%.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€ το άτομο. Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort
Το Alkyon Resort σάς υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, 80μ. από τη θάλασσα,
μόλις 120χλμ. από την Αθήνα και 110χλμ. από την Πάτρα. Χτισμένο σε μια έκταση
25.000τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση γαλήνης και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαμονής,
υγείας και ευεξίας, εστίασης, οργάνωσης εκδηλώσεων.
Φιλοξενία
Το συγκρότημα αποτελείται από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια και 26 υπερπολυτελείς σουίτες. Με θέα στους καταπράσινους κήπους όλα τα δωμάτια Standard,
Executive, καθώς και οι ευρύχωρες Junior Σουίτες, εφοδιασμένες με ενδοδαπέδια θέρμανση και καφετιέρα Nespresso, συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ τα Διαμερίσματα και οι Μεζονέτες εξασφαλίζουν μοναδική άνεση στις οικογένειες. Επιπλέον όλα τα δωμάτια είναι εφοδιασμένα με κλιματισμό, δορυφορική TV, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο,
σεσουάρ και διαθέτουν μπαλκόνι.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Πρωινό και δείπνο σε πλούσιο μπουφέ καθημερινά
✓ Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά
✓ Ούζο και μεζέδες, μετά το πρωινό της Κυριακής του Πάσχα και οι ψησταριές
με τους οβελίες και τα κοκορέτσια έχουν στηθεί από νωρίς
✓ Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα αντί δείπνου την Κυριακή του Πάσχα με
παραδοσιακούς χορούς από το χορευτικό μας συγκρότημα και γλέντι με τις
επιλογές από Dj
✓ Κρασί κατά την διάρκεια των γευμάτων
✓ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου
✓ Δωρεάν χρήση σάουνας, χαμάμ και Jacuzzi για τους διαμένοντες σε J.Suites
✓ 15% έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα)
✓ Παιδική Απασχόληση το απόγευμα της Μ. Παρασκευής, πρωί και απόγευμα
του Μ. Σαββάτου και της Κυριακής του Πάσχα

Εγκαταστάσεις - παροχές
Δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, εντυπωσιακά αίθρια,
καθιστικά με τζάκια, εσωτερικός παιδότοπος, παιδική χαρά, εξαιρετική Μεσογειακή κουζίνα, πιστοποιημένο Ελληνικό πρωινό Κορινθίας και προσιτές τιμές
μετατρέπουν το Alkyon Resort Hotel & Spa σε ένα μικρό «παράδεισο» για
μικρούς και μεγάλους!
Στις εγκαταστάσεις του Alkyon Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, μπιλιάρδο,
πινγκ πονγκ, αίθουσα επιτραπέζιων, Internet, πάρκινγκ, Spa. Μάλιστα, ο πολυτελής
χώρος ευεξίας προκαλεί τις αισθήσεις ακόμα και από αρχιτεκτονικής άποψης: ο
γυάλινος θόλος που στεγάζει το αίθριο επιτρέπει στο φυσικό φως να διαχέεται στο
εσωτερικό, δημιουργώντας αίσθημα γαλήνης και ηρεμίας.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ EXE

2ΚΛΙΝΟ J.SUITE

1ΚΛΙΝΟ STD

*ΜΕΖΟΝΈΤΑ

18/4

2

198 €

226 €

272 €

309 €

540 €

17/4

3

264 €

309 €

375 €

410 €

765 €

16, 17/4

4

312 €

370 €

460 €

475 €

930 €

STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE, J.SUITE: JUNIOR SUITE
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1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Junior Suite
2ο παιδί 4-12 50% έκπτωση σε Junior Suite
3ο άτομο -30% στην κατ’ άτομο τιμή
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€
*Μεζονέτα: Συνολική τιμή για 4 άτομα.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Pappas Hotel

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Μεγάλη Παρασκευή:
Δείπνο σε μπουφέ µε νηστίσιμα και µη εδέσματα
✓ Μεγάλο Σάββατο:
Πλούσιο πρωινό & Αναστάσιµο δείπνο σε µπουφέ
✓ Kυριακή του Πάσχα:
Πλούσιο πρόγευµα σε µπουφέ. Απολαύστε στον κήπο του ξενοδοχείου
κρασί µε µεζεδάκια κατά τη διάρκεια του ψησίµατος του αρνιού µε συνοδεία παραδοσιακών χορών. Ακολουθεί παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα.
Το βράδυ διασκέδαση µε ζωντανή µουσική στο µπαρ του ξενοδοχείου

Με περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, το Pappas
Hotel αποτελεί ολοκληρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. Θα το βρείτε στην
περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5χλμ. από το Λουτράκι και 2χλμ. από το Καζίνο,
πάνω σε μια οργανωμένη παραλία, πλαισιωμένο από κήπο και πράσινο, ώστε να
προσφέρει στους φιλοξενούμενους ηρεμία και ταυτόχρονα επιλογές αναψυχής.
Φιλοξενία
Το ξενοδοχείο Pappas προσφέρει ένα ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, που
εξασφαλίζει άνεση στη διαμονή και διακριτικότητα στην εξυπηρέτηση. Διαθέτει 100 δωμάτια, τα 36 (superior) στον 1ο όροφο, πλήρως ανακαινισμένα, με
μοναδική θέα στον Κορινθιακό, στον καταπράσινο κήπο και στα Γεράνια Όρη.
Οι παροχές τους περιλαμβάνουν κλιματισμό, δορυφορική TV, ψυγείο, μπάνιο,
σεσουάρ, θυρίδες ασφαλείας, τηλέφωνο, μουσική, μπαλκόνι.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, εστιατόριο και ταβέρνα με μαγευτική θέα θάλασσα,
μπαρ πισίνας, κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ και παιδική χαρά. Στην παραλία λειτουργεί μπαρ, ενώ για τους πελάτες του ξενοδοχείου προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi. Στο
Pappas διοργανώνονται μουσικές βραδιές.
Το Pappas, εκτός των άλλων προνομίων του, βρίσκεται και σε ιδανική απόσταση
από τα χωριά της Ζήρειας: Στυμφαλία και Καστανιά, Γκούρα, Περαχώρα, Ηραίον,
Όσιος Πατάπιος, Λίμνη Βουλιαγμένης.

SUPERIOR ROOM

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD MV

2ΚΛΙΝΟ
SUP MV

3ο ΆΤΟΜΟ
MV

2ΚΛΙΝΟ STD
SV/BNG

2ΚΛΙΝΟ
SUP SV

3ο ΆΤΟΜΟ
SV

1ΚΛΙΝΟ
STD MV

1ΚΛΙΝΟ
STD SV

1ΚΛΙΝΟ
SUP MV

1ΚΛΙΝΟ
SUP SV

2ο ΠΑΙΔΊ
7-12

18/4

2

102 €

118 €

76 €

118 €

135 €

86 €

128 €

149 €

160 €

180 €

40 €

17/4

3

141 €

165 €

106 €

165 €

188 €

122 €

178 €

209 €

224 €

255 €

55 €

17/4

4

182 €

215 €

137 €

215 €

245 €

168 €

230 €

272 €

292 €

334 €

65 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε BNG
Για διαμονή σε Bungalow ισχύουν οι τιμές των Sv δωματίων
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση 40 €
Οι τιμές για 2 νύχτες και για μονόκλινα δωμάτια ισχύουν για
περιορισμένο αριθμό δωματίων
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

MV: MOUNTAIN VIEW, BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR (ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΈΝΑ ΔΩΜΆΤΙΑ ΣΤΟΝ 1ο ΌΡΟΦΟ)
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel
Casino Loutraki
Υπέροχες χαλαρωτικές διακοπές πέντε αστέρων σε ένα resort
απαράμιλλης ποιότητας, «αγκαλιά» με το αγαπημένο μας χόμπι; Δεν
θα μπορούσαμε να ζητήσουμε τίποτα καλύτερο...
Το Club Hotel Casino Loutraki ανοίγει για εσάς τις πόρτες του μόλις
80χλμ. από την Αθήνα.
Διαθέτει 255 δωμάτια και 20 υπερπολυτελείς σουίτες. Όλα τα Deluxe
δωμάτια με θέα θάλασσα και τα Executive με θέα Γεράνια όρη,
διαθέτουν κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική TV, σεσουάρ, μίνι
μπαρ, δωρεάν Wi-Fi.
Στο Club Hotel Casino Loutraki θα έχετε την ευκαιρία να επιλέξετε
ανάμεσα σε εστιατόρια και μπαρ που το καθένα τους διακρίνεται για
τη φυσιογνωμία και τις ιδιαίτερες γευστικές του προτάσεις.
Μέσα στις εγκαταστάσεις του βρίσκεται το κορυφαίο Καζίνο αλλά
και μια μοναδική όαση αρμονίας και αναζωογόνησης για το σώμα
και το πνεύμα, στο Spa του Wellness Center, με χαμάμ και σάουνα,
θεραπείες ευεξίας και γυμναστήριο.

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ EXE

2ΚΛΙΝΟ DLX

3Ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ EXE

1ΚΛΙΝΟ DLX

17/4, 18/4

3

280 €

315 €

195 €

440 €

520 €

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

1

46 €

61 €

40 €

85 €

112 €

ΕΧΕ: EXECUTIVE (ΜΕ ΘΕΑ ΒΟΥΝΟ), DLX: DELUXE (ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ)

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Executive και Deluxe & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 27/3. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 15%.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€ κατ’ άτομο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓

Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμα
Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα
Δωρεάν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παιχνίδια για παιδιά
4-12 ετών στο» LOUTRAKI PIRATES CLUB»
✓ Δωρεάν χρήση της θερμαινόμενης πισίνας, τζακούζι, σάουνας, χαμάμ
✓ Δωρεάν μεταφορά από/προς την εκκλησία για Επιτάφιο & Ανάσταση

ΜΕΛΙΣΙ - ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Aqua Mare Resort
Κοντά στο χωριό Μελίσσι, επάνω στον παραλιακό δρόμο, 120χλμ.
από την Αθήνα και 32χλμ. από την Κόρινθο, ένα πλήρως ανακαινισμένο (2016) και ανανεωμένο θέρετρο πάνω ακριβώς στην τιρκουάζ παραλία του Κορινθιακού. Το Aqua Mare Resort προσφέρει
ευρύχωρα δωμάτια με θέα στη θάλασσα ή τα βουνά και οργανωμένη πλαζ με μπαρ.
Στα 80 πλήρως ανανεωμένα δωμάτια του Aqua Mare Resort
υπάρχει ολοκαίνουρια επίπλωση, σύγχρονης και λιτής αντίληψης,
μπαλκόνι, TV, τηλέφωνο, κλιματισμός, μπάνιο με μπανιέρα ή ντουσιέρα, ψυγείο, είδη ατομικής υγιεινής.
Οι χώροι φιλοξενίας έχουν θέα είτε στη θάλασσα είτε στα βουνά της
περιοχής, αναλόγως με την επιλογή σας.

ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Τους θερινούς μήνες το μπάνιο γίνεται απόλαυση στην παραλία ακριβώς κάτω απ’ το ξενοδοχείο, που διαθέτει ομπρέλες,
ξαπλώστρες και ένα beach bar. Για το βραδινό ποτό σας μπορείτε να
επισκεφθείτε το κεντρικό μπαρ-κλαμπ του ξενοδοχείου. Λειτουργεί εστιατόριο μπουφέ, πισίνα, ενώ προσφέρεται δωρεάν χώρος
στάθμευσης και Wi-Fi.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ + ΠΟΤΑ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

3ο ΆΤΟΜΟ MV

1ΚΛΙΝΟ MV

*4ΚΛΙΝΟ (2+2) MV

18/4

2

129 €

99 €

179 €

325 €

17/4

3

179 €

139 €

249 €

470 €

MV: MOUNTAIN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη βραδιά.
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓

Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με μουσική και χορό
Ποτά: κρασί, μπίρα draft και αναψυκτικά στα γεύματα

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Wyndham Ramada

Poseidon Resort
Εορταστικό Πρόγραμμα

Χάρη στη μοναδική τοποθεσία του δίπλα στη θάλασσα, το ξενοδοχείο αποτελεί
μια «ανάσα» δροσιάς 1 ώρα από την Αθήνα και σε κοντινή απόσταση από τους
δημοφιλείς προορισμούς Επίδαυρο, Μυκήνες, Ναύπλιο, Αρχαία Κόρινθο - ας μην
ξεχνάμε και το Καζίνο στο Λουτράκι.

✓ Πρωινό σε πλούσιο εορταστικό μπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα εδέσματα
✓ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα
✓ Κυριακή Πάσχα: Ψήσιμο του οβελία μπροστά στη θάλασσα γεύμα με
μουσική, παραδοσιακούς χορούς και Πασχαλινό γεύμα σε πλούσιο μπουφέ
με μεγάλη ποικιλία από κρύα και ζεστά εδέσματα
✓ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας (μόνο για τους ενήλικες)

H ανεπιτήδευτη πολυτέλεια συνδυάζεται αρμονικά με τη φυσική ομορφιά, την
επιβλητική θέα και τις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Απολαύστε εξαιρετική διαμονή σε πολυτελή καταλύματα, με θέα στον Κορινθιακό κόλπο, εκλεκτό φαγητό,
ευκαιρίες διασκέδασης και φροντίδα ευεξίας.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε υπερπολυτελείς σουίτες
του Wyndham Poseidon και σουίτες μπανγκαλόου του Ramada Loutraki. Όλα τα
καταλύματα, που προσφέρουν θέα σε θάλασσα ή κήπο, έχουν απεριόριστη άνεση
και παροχές ανάλογες των 5 αστέρων τους και της πρόσφατης ανακαίνισής τους,
όπως δωρεάν Wi-Fi, μίνι μπαρ, μπάνιο με σεσουάρ και πολυτελή καλλυντικά, διπλά
τζάμια, δορυφορική TV. Όλα τα δωμάτια είναι μη καπνιστών.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Ξεκινήστε το χαλαρωτικό «ταξίδι» των διακοπών σας στο Aegeo Spa. Μασάζ,
εσωτερική πισίνα, Jacuzzi και ολιστικές θεραπείες θα σας απογειώσουν!
Το συγκρότημα των ξενοδοχείων διαθέτει συνολικά 3 εστιατόρια και μπαρ,
καθώς και χώρους ευεξίας και αναψυχής, όπως γυμναστήριο, 2 μεγάλες πισίνες
και mini club για την απασχόληση των παιδιών, για να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας και να καταγράψετε τις καλύτερες αναμνήσεις!
Σημειώσεις: Το ξενοδοχείο τηρεί αυστηρή αντικαπνιστική πολιτική σε όλους τους κλειστούς
χώρους και τα δωμάτια. Υπηρεσία αχθοφόρου και room service με επιπλέον χρέωση.

ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ RAMADA LOUTRAKI POSEIDON RESORT

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ WYNDHAM LOUTRAKI POSEIDON RESORT

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
BNG GV

2ΚΛΙΝΟ
BNG SV

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ
BNG SF J.SUITE GV J.SUITE SV BNG GV BNG SV

AΦΙΞΗ ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
EXE GV

2ΚΛΙΝΟ
EXE SV

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
EXE SF EXE J.SUITE SV

2ΚΛΙΝΟ
DLX GV

2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ
DLX SV EXE GV

18/4

2

148 €

166 €

184 €

166 €

198 €

252 € 288 €

18/4

2

166 €

184 €

202 €

207 €

216 €

234 € 315 €

17/4

3

222 €

249 €

276 €

249 €

297 €

378 € 432 €

17/4

3

249 €

276 €

303 €

310 €

324 €

351 € 472 €

BNG: BUNGALOW, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, SF: SEA FRONT

EXE: EXECUTIVE, GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW, SF: SEA FRONT, DLX: DELUXE,

1ο παιδί έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 2-13 ετών 35 € ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 55 € ανά διανυκτέρευση
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος +
Ανάσταση κόστος 40 € κατ’ άτομο
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3. Μετά
επιβαρύνονται κατά 10 %
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΛΟΓΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ

Long Beach
Hotel Resort

Ένα θαυμάσιο ξενοδοχειακό συγκρότημα σε
αυθεντικό ύφος φιλόξενου Ελληνικού χωριού,
που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Πελοποννήσου, 800 μέτρα από το γραφικό χωριό Λόγγος
και 8χλμ. μετά το Αίγιο. Χτισμένο μέσα σε μια
καταπληκτική έκταση 25 στρεμμάτων με πράσινο,
πάνω σε μια υπέροχη παραλία, αποπνέει μια
ζεστή «οικογενειακή» ατμόσφαιρα και εγγυάται
ποιοτική διαμονή.
Φιλοξενία
Το ξενοδοχείο προσφέρει 115 δωμάτια στο
κεντρικό κτίριο και 20 πρόσφατα ανακαινισμένα
μπανγκαλόου στους καταπράσινους κήπους.
Απολαύστε υψηλή ποιότητα, άριστες υπηρεσίες
σε δωμάτια με θέα τον Κορινθιακό. Μοντέρνα
αρχιτεκτονική με λιτές γραμμές χαρακτηρίζει
τη διακόσμηση στα δωμάτια και τις εγκαταστάσεις του Long Beach. Όλοι οι χώροι φιλοξενίας
περιλαμβάνουν μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό,
TV, μπάνιο, μίνι μπαρ, είδη προσωπικής υγιεινής
πολυτελείας. Επιπλέον, στους κοινόχρηστους
χώρους προσφέρεται Wi-Fi, ενώ διαθέτει και
ειδικά δωμάτια για ΑΜΕΑ.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Για το χρόνο της χαλάρωσής σας στο ξενοδοχείο
υπάρχει μπαρ για καφέ και ποτό, εστιατόριο
μπουφέ, σαλόνι, αίθουσα TV. Ανάλογα με την
εποχή προσφέρεται πληθώρα δραστηριοτήτων,
στις οποίες περιλαμβάνονται γήπεδα για σπορ,
χαλάρωση στην παραλία, περίπατοι στους φροντισμένους κήπους.
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Εορταστικό
Πρόγραμμα
✓ Πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό και
δείπνο καθημερινά σε μπουφέ
✓ Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων: Κρασί, βαρελίσια μπύρα και
αναψυκτικά
✓ Πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμες και μη
επιλογές τη Μεγάλη Παρασκευή
✓ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα το
Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση
✓ Πασχαλινό γλέντι με μουσική από DJ
και μεζέ κατά τη διάρκεια του ψησίματος του οβελία την Κυριακή του Πάσχα
✓ Καθημερινή δημιουργική παιδική
απασχόληση

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
& ΠΟΤΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

2ο ΠΑΙΔΊ 2-12

17/4

3

163 €

135 €

265 €

85 €

17/4

4

215 €

180 €

350 €

110 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Καλάβρυτα
Σπήλαιο Λιμνών

Μαγευτική διαδρομή με τον Οδοντωτό!
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Διακοφτό - Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Διακοφτό, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε στον
Οδοντωτό σιδηρόδρομο για μια καταπληκτική διαδρομή ως τα Καλάβρυτα, μέσα από το
Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, με άφθονο πράσινο, πλατάνια, τρεχούμενα νερά και
πέτρινα σπιτάκια. Άφιξη και επιβίβαση στο πούλμαν για μετάβαση στο χωριό Καστριά,
όπου βρίσκεται το εντυπωσιακό Σπήλαιο Λιμνών, με συνολικό μήκος 2 χιλιόμετρα, που
φιλοξενεί στο εσωτερικό του 13 λίμνες! Ελεύθερος χρόνος στα Καλάβρυτα για γεύμα
και ψώνια στα παραδοσιακά καταστήματα. Άφιξη στο ξενοδοχείο LONG BEACH 4* στον
Λόγγο Αιγίου. Τακτοποίηση και μετάβαση στην Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Ορεινή Ναυπακτία - Μονή Βαρνάκοβας - Άνω Χώρα - Ελατού
Πρωινό και αναχώρηση μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου για την Ορεινή
Ναυπακτία, όπου θα επισκεφθούμε την ιστορική Μονή Βαρνάκοβας, τη δεύτερη
αρχαιότερη μονή της χώρας μας μετά το Μικρό Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077
μ.Χ. Επόμενη στάση στην Ελατού, σε υψόμετρο 1000μ. Συνεχίζουμε την ορεινή
διαδρομή μας και φθάνουμε στην Άνω Χώρα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα, και
το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στη Ναύπακτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μετάβαση στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Άγιος Ανδρέας (Τελετή Αγάπης) - Πάτρα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύστε το προμεσημβρινό μπουφέ με
μεζεδάκια και άλλα νόστιμα εδέσματα. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα, με τον οβελία να
«πρωταγωνιστεί». Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στην Εκκλησία του πολιούχου Αγίου
Ανδρέα για την Τελετή της Αγάπης. Ελεύθερος χρόνος στην Πάτρα για βόλτα και καφέ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα - Αθήνα
Μετά το πλούσιο πρόγευμα αναχώρηση για τη Λίμνη Τσιβλού, η οποία βρίσκεται σε
υψόμετρο 800μ., έχει έκταση 200 στρέμματα και βάθος 80μ. Μια κατολίσθηση που
έγινε το 1912 και έφραξε τον αρχαίο ποταμό Κράθη ήταν η αιτία για τη δημιουργία
αυτού του πανέμορφου φυσικού τοπίου, το οποίο «αγκαλιάζεται» από το πράσινο και
τις πλαγιές του Χελμού. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Ζαρούχλα, για το μεσημεριανό μας γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο Long Beach 4* στον Λόγγο Αιγίου
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση
✓ Προμεσημβρινός μπουφές με μεζέδες κατά τη
διάρκεια του ψησίματος την Κυριακή του Πάσχα
✓ Πασχαλινό γεύμα με μουσική DJ

✓ Κρασί, βαρελίσια μπίρα και αναψυκτικά στα γεύματα
✓ Εισιτήριο για τον Οδοντωτό
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4).

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1o ΠΑΙΔΊ
4-12

2o ΠΑΙΔΊ
4-12

17/4 SMILE PRICE

4

219 €

195 €

297 €

95 €

152 €

17/4

4

239 €

225 €

324 €

105 €

170 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Πασχαλινό
γλέντι με την
ΔΡΕΠΑΝΟ (ΝΑΥΠΛΙΟ), ΑΡΓΟΛΙΔΑ

The Grove
Seaside Hotel

Απολαύστε ευχάριστα τις ημέρες του Πάσχα σε
ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, μέσα σε καταπράσινο κήπο 12 στρεμμάτων, γεμάτο πορτοκαλιές,
χαρακτηριστικό στοιχείο της Αργολικής γης! Το
πλήρως ανακαινισμένο The Grove Seaside Hotel
βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου, πολύ κοντά
στο Ναύπλιο (10χλμ).
Φιλοξενία
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 140 συνολικά δωμάτια,
όλα με μπάνιο με σεσουάρ και προϊόντα περιποίησης, μίνι μπαρ, κλιματισμό, τηλέφωνο, δορυφορική
TV, δωρεάν Wi-Fi και μπαλκόνι. Κάθε ένα με τις
αποκλειστικές διακοσμητικές «πινελιές» του, έργα
τέχνης και ποιοτικά minimal και κομψά έπιπλα,
που, σε συνδυασμό με τους γήινους χρωματισμούς, προσδίδουν στο χώρο φιλοξενίας μοναδικό
χαρακτήρα.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Μέσα σε μια ηλιόλουστη ατμόσφαιρα, το εξαιρετικό
εστιατόριο του ξενοδοχείου προσκαλεί τους
επισκέπτες να ξεκινήσουν ένα λαχταριστό γευστικό
ταξίδι στη φημισμένη αυθεντική Ελληνική κουζίνα.
Στο μπαρ της πισίνας θα συνοδεύσετε τις δροσερές
σας στιγμές με κοκτέιλ, αναψυκτικά και ποτά που
θα σας ξεδιψάσουν.
Επίσης, λειτουργούν εξωτερικό πάρκινγκ, παιδική
χαρά, πισίνα, γήπεδο τένις και διατίθενται ξαπλώστρες στην παραλία, επιτρέποντας στους επισκέπτες
να απολαύσουν τον ήλιο με όλες τις ανέσεις.
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ΕΛΕΝΗ
ΛΕΓΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Η ΕΛΕΝΗ ΛΕΓΑΚΗ ΚΑΙ Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ
ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΟΡΟ!

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με
νηστίσιμες επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Μεσημεριανό γεύμα και το
βράδυ παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο με
τσουρέκι, κόκκινα αυγά, μαγειρίτσα, αρνί &
μουσική από Dj
✓ Κυριακή του Πάσχα: Στον κήπο του ξενοδοχείου από νωρίς θα ξεκινήσει το ψήσιμο
του οβελία, απολαύστε ούζο και κρασί και
στη συνέχεια το Πασχαλινό εορταστικό
γεύμα σε μπουφέ με ζωντανή μουσική
και χορό από την Ελένη Λεγάκη και την
ορχήστρα της
✓ 1/2 κρασί χύμα ή μπίρα ή αναψυκτικό ανά
άτομο στα γεύματα και στα δείπνα
✓ Καθημερινή πρωινή παιδική απασχόληση
ΔΩΡΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ!

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

2ο ΠΑΙΔΊ 2-12

17/4

3

194 €

120 €

290 €

90 €

17/4

4

249 €

155 €

380 €

120 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πάσχα στο Ναύπλιο
Bυτίνα - Δημητσάνα - Λεωνίδιο

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Επίδαυρος - Δρέπανο - Ναύπλιο
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λουτρών Ωραίας Ελένης - Παλαιάς Επιδαύρου
φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου θα επισκεφθούμε το
μουσείο και το Αρχαίο Θέατρο. Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο, όπου θα έχουμε χρόνο για
βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο THE GROVE SEASIDE HOTEL 4* στο Δρέπανο.
Το βράδυ μεταφορά στο Ναύπλιο για την παρακολούθηση του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Βυτίνα - Δημητσάνα - Στεμνίτσα
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Βυτίνα, σε υψόμετρο 1033μ. στο Μαίναλο και
μέσα στα έλατα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τη Δημητσάνα με την επιβλητική
θέα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα, αν είναι ανοικτό, να επισκεφθούμε το υπαίθριο
Μουσείο Υδροκίνησης. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την
παραδοσιακή Στεμνίτσα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
μεταφορά για την Ανάσταση- Αναστάσιμο δείπνο στο ξενοδοχείο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Ναύπλιο
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του
οβελία στον κήπο του ξενοδοχείου, όπου προσφέρονται ουζάκι με μεζεδάκι. Ακολουθεί
πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με λιχουδιές, μουσική, χορό και τραγούδι. Το απόγευμα θα
μεταφερθούμε στο ιστορικό Ναύπλιο για βόλτα στο μοναδικό σύμπλεγμα από Φραγκικά,
Ενετικά και Τουρκικά κτίρια του κέντρου. Θα θαυμάσουμε το αναστηλωμένο κτίριο της
πρώτης Βουλής των Ελλήνων, το κτίριο που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο, την
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λεωνίδιο - Μονή Ελώνης - Κοσμάς - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Λεωνίδιο. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε βόλτα στις
παραδοσιακές γειτονιές του. Συνεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα και τα πλέον
γνωστά μοναστήρια της Αρκαδίας, τη Μονή Ελώνης, που είναι χτισμένη με τέτοιον
τρόπο σε κάθετο βράχο ώστε δίνει στον επισκέπτη την εντύπωση ότι αιωρείται. Επόμενος σταθμός ο Κοσμάς, παραδοσιακός οικισμός σε υψόμετρο 1127μ. στις πλαγιές
του Πάρνωνα. Χρόνος για γεύμα στην πλατεία του χωριού με τα ταβερνάκια. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο The Grove Seaside Hotel
4* στο Δρέπανο
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση με
μαγειρίτσα, αρνί, κόκκινα αυγά & μουσική από Dj
✓ Πασχαλινό γεύμα με μουσική στη θέση
της ημιδιατροφής

✓ 1/2 κρασί ή μπίρα ή αναψυκτικό ανά άτομο κατά
τη διάρκεια των γευμάτων
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4).

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 08:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ
4-12

2ο ΠΑΙΔΊ
4-12

17/4 SMILE PRICE

4

239 €

209 €

335 €

105 €

150 €

17/4

4

259 €

229 €

360 €

120 €

165 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Nautica Bay

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές γωνιές της Ελλάδας, το
Πόρτο Χέλι, 185 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας και απέναντι
από τις Σπέτσες, το ξενοδοχείο Nautica Bay σάς εγγυάται ότι θα σας
προσφέρει παραθερισμό με ποιότητα και πλήρη επαναφόρτιση των
«μπαταριών» για τον υπόλοιπο χρόνο!
Τα 164 δωμάτιά του μοιράζονται σε 9 συνολικά διώροφα κτίρια,
κατανεμημένα αμφιθεατρικά, με εκπληκτική θέα. Όλα είναι εξοπλισμένα μεταξύ άλλων με τηλεόραση, ψυγείο, Wi-Fi. Οι σουίτες
διαθέτουν επιπλέον εξοπλισμένο μικροκουζινάκι, DVD, Jacuzzi στο
μπάνιο τους.
Στις εγκαταστάσεις του Nautica Bay υπάρχει πισίνα με ξεχωριστή
παιδική, καθώς και παιδική χαρά. Οι φιλοξενούμενοι μπορούν
να απολαύσουν τα γεύματά τους στο εστιατόριο, είτε να πάρουν
το αναψυκτικό ή το ποτό τους και το μεσημεριανό σνακ τους στα
μπαρ της παραλίας και της πισίνας. Θα παίξουν μίνι γκολφ, τένις,
πινγκ πονγκ με εξοπλισμό που διατίθεται από την υποδοχή άνευ
χρέωσης, μπιλιάρδο.

2 ΠΑΙΔΙA ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ BNG

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ BNG

2ο ΠΑΙΔΊ 2-12*

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ 2+2

17/4

3

185 €

145 €

279 €

105 €

665 €

17/4

4

245 €

195 €

359 €

145 €

885 €

BNG: BUNGALOW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ στο κρεβάτι των γονιών		
*Παιδί 2-12 ετών σε κουκέτα. **Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα
Επιβάρυνση για διαμονή στο κεντρικό κτίριο με θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη βραδιά
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3. Μετά επιβαρύνονται κατά 8%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμα
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα & εδέσματα
✓ Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό Πασχαλινό εορταστικό γεύμα
με οβελία και γλέντι με ζωντανή μουσική
✓ Δωρεάν Wi-Fi & parking

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Grecotel Filoxenia
Kalamata
Ένας εξωτικός «παράδεισος» στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, σε
μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, με ιδιωτική παραλία.
Φωτεινά και ευρύχωρα δωμάτια περιμένουν να σας υποδεχθούν, που
στη βασική τους εκδοχή περιλαμβάνουν μπαλκόνι ή κήπο, τηλέφωνο,
μπάνιο με σεσουάρ, ψυγείο, κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση,
χρηματοκιβώτιο, καλλυντικά με φυσικά υλικά. Υπάρχει επιλογή ανάμεσα
σε Standard, Superior, Deluxe, Οικογενειακά δωμάτια και Σουίτες.
Το Filoxenia της Καλαμάτας διαθέτει δύο πισίνες, μπαρ παραλίας,
εστιατόριο, πολυτελή σαλόνια, υπηρεσίες ευεξίας από το Olive Spa,
γήπεδο τένις με δωρεάν χρήση ακόμα και με προβολείς, δωρεάν
πρόσβαση Internet στο δωμάτιο, φυλασσόμενο πάρκινγκ.
Αξίζει να κάνουμε ειδική μνεία στο εστιατόριο «Olive» του ξενοδοχείου: σε μια εκπληκτική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, σερβίρει τόσο
σε μπουφέ όσο και a la carte γευστικά πιάτα με ζουμερά θαλασσινά
και άλλες τοπικές λιχουδιές. Το απόγευμα θα απολαύσετε, μαζί με το
γεύμα σας, και το μαγικό ηλιοβασίλεμα στις κορυφές του Ταΰγετου…

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
SUP

*FAMILY
(2+2)

*FAMIY SUITE
(2+2)

17/4

3

312 €

342 €

375 €

945 €

1.095 €

16, 17/4

4

364 €

399 €

438 €

1.102 €

1.277 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, DLX: DELUXE

1ο παιδί έως 14 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 3ο άτομο 35€ ανά διανυκτέρευση
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 14 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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2ΚΛΙΝΟ
DLX

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓
✓

Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα με μουσική
Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και γυμναστηρίου
Δωρεάν parking και Wi-Fi

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

AKS
Hinitsa Bay

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη
✓ Πρωινό σε πλούσιο εορταστικό και παραδοσιακό μπουφέ
✓ Δείπνο ημιδιατροφής (πλην της Κυριακής του Πάσχα) σε μπουφέ
που θα περιλαμβάνει και νηστίσιμα εδέσματα
✓ Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα
✓ Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία σε μπουφέ με πλούσιο
καλλιτεχνικό πρόγραμμα στην θέση της ημιδιατροφής
✓ Κρασί και νερό κατά τη διάρκεια του Αναστάσιμου και Πασχαλινού γεύματος
✓ Καθημερινά ειδικευμένοι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα μικρά αλλά και τα
μεγάλα παιδιά, παιδικά πάρτι, τουρνουά με επιτραπέζια παιχνίδια, κυνήγι
θησαυρού, βραδιές σινεμά κ.α., σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα
✓ Τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών για ενήλικες και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις

Δεσπόζει στο μυχό ενός υπέροχου καταπράσινου κόλπου, 2,5χλμ. από το Πόρτο
Χέλι, με μαγευτική θέα στη θάλασσα, απέναντι από το νησί των Σπετσών και μόλις
μια «ανάσα» μακριά του. Στο ανακαινισμένο Hinitsa Bay, μέλος της αλυσίδας AKS
Hotels, θα απολαύσετε φιλοξενία 4* υψηλών προδιαγραφών μετά από διαδρομή
μόλις δυόμισι ωρών οδικώς από την Αθήνα (187χλμ.) ή ταξιδεύοντας περίπου τον
ίδιο χρόνο με catamaran. Με τις Σπέτσες συνδέεται 24 ώρες το 24ωρο με υδρoταξί,
που αναχωρούν κατευθείαν από την προβλήτα του ξενοδοχείου.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας έχετε να διαλέξετε ανάμεσα σε 206 ανακαινισμένα δωμάτια
και 10 σουίτες, με καταπληκτική θέα και άπλετο φως. Τα δωμάτια, που βρίσκονται όλα συγκεντρωμένα στο κυρίως κτίριο, μπορούν να γίνουν μέχρι τρίκλινα.
Στις ανέσεις τους περιλαμβάνονται κλιματισμός, δορυφορική TV, μίνι μπαρ,
μπάνιο, ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλέφωνο και μουσική.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Στο εστιατόριο «Ζέφυρος» και στο lounge bar του ξενοδοχείου θα δοκιμάσετε
μοναδικές γεύσεις και ιδιαίτερες γαστρονομικές προτάσεις. Κατά τη διαμονή σας
στο Hinitsa Bay θα μείνετε σε φόρμα με το γυμναστήριο, τα 2 γήπεδα τένις και το
ποδόσφαιρο 5x5 που προσφέρονται. Για τα παιδιά υπάρχει παιδική χαρά και mini
club με παιδαγωγούς. Επιπλέον, λειτουργεί αίθουσα χαρτιών & τηλεόρασης,
κομμωτήριο, Wi-Fi σε όλους τους χώρους.
Όταν ο καιρός είναι καλός θα διασκεδάσετε ατελείωτα στις δύο πισίνες του συγκροτήματος (παιδική και ενηλίκων). Το Hinitsa Bay προσφέρει στους επισκέπτες
του ξαπλώστρες, ομπρέλες και πετσέτες θαλάσσης, τόσο στην
πισίνα όσο και στην παραλία.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

3ο ΆΤΟΜΟ MV

2ΚΛΙΝΟ SV

3ο ΆΤΟΜΟ SV

1ΚΛΙΝΟ MV

1ΚΛΙΝΟ SV

*CONNECTING *CONNECTING
(2+2) MV
(2+2) SV

17/4

3

237 €

118 €

258 €

129 €

402 €

438 €

805 €

877 €

16, 17/4

4

300 €

150 €

326 €

163 €

510 €

555 €

1.019 €

1.110 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 12 ετών -50% διαμονή σε δωμάτιο μόνο κατόπιν ζήτησης λόγω
περιορισμένης διαθεσιμότητας
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Στο Αναστάσιμο δείπνο και στο Πασχαλινό γεύμα περιλαμβάνεται κρασί και νερό
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW
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Νεάπολη - Ελαφόνησος

Πλαγιές του Ερύμανθου

Ανεξάντλητη ομορφιά της Λακωνίας!

Λάμπεια Όρη - Δάσος Φολόης - Ολυμπία

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Νεάπολη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τη Σπάρτη, όπου θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς. Τα εκθέματά του μας «ταξιδεύουν» στον πολιτισμό,
την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον Ελλαδικό
χώρο, από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι στις αρχές του 20ού αιώνα. Συνεχίζουμε για τη Νεάπολη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE
3* SUP. Παρακολούθηση του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βάσσες (Ναός Επικούρειου Απόλλωνα) - Ανδρίτσαινα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με πρώτο σταθμό τις Βάσσες Φιγαλείας, σε
υψόμετρο 1.130μ., όπου βρίσκεται ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα. Συνεχίζουμε για την Ανδρίτσαινα, στην πλαγιά του Λυκαίου Όρους. Χρόνος για γεύμα
στα ταβερνάκια. Αναχώρηση για Ολυμπία. Άφιξη-τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
NEDA HOTEL 3*, στο κέντρο της πόλης. Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Σπήλαιο Καστανιάς - Αρχαιολογικό Μουσείο (Νεάπολης)
Πρωινό και αναχώρηση για το εντυπωσιακό Σπήλαιο της Καστανιάς, στην
ανατολική απόληξη του Πάρνωνα. Έπειτα θα δούμε το παμπάλαιο εκκλησάκι
του Αγίου Ανδρέα, σημαδεμένο από τα περάσματα κουρσάρων και κατακτητών.
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νεάπολης, το
οποίο περιλαμβάνει γλυπτά, επιγραφές, επιτύμβιες στήλες και αγγεία. Το βράδυ
μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Ελαφόνησος - Νεάπολη - Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και πέρασμα με το φέρι-μποτ στο μικρό ψαρονήσι, την Ελαφόνησο. Παραμονή για μεζεδάκι και ουζάκι. Επιστροφή στη Νεάπολη για το Πασχαλινό γεύμα, με
τον οβελία να «κυριαρχεί» και αρκετά άλλα εδέσματα. Το απόγευμα θα παρακολουθήσετε τη λειτουργία της Αγάπης και στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε βόλτα
στον όρμο της Νεάπολης, με τις πολλές καφετέριες και το ορειχάλκινο άγαλμα του
Βατικιώτη Θαλασσινού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μονεμβασιά - Γέρακας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Περιήγηση στο
κάστρο με τα Βενετσιάνικα και Βυζαντινά αρχοντικά, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας, το
σπίτι και την προτομή του ποιητή Γιάννη Ρίτσου,
LIMIRA MARE
την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού, τον Ναό
της Παναγίας Χρυσαφίτισσας και τα πάμπολλα
μαγαζάκια με τα τοπικά ενθύμια. Συνεχίζουμε
για το φυσικό λιμάνι του Γέρακα, το νοτιότερο
φιόρδ της Ευρώπης. Προαιρετικό γεύμα. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κατάκολο
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με οβελία και γλέντι.
Το απόγευμα αναχωρούμε για το Κατάκολο, όπου θα πιούμε καφέ στο λιμανάκι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Δάσος Φολόης - Λάμπεια - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω του ορεινού χωριού Λάλα κατευθυνόμαστε προς το
μαγευτικό αυτοφυές δρυοδάσος της Φολόης. Θα παρεκκλίνουμε περίπου 1χλμ. από
τον κεντρικό δρόμο και με το πούλμαν θα διασχίσουμε ένα μέρος του δάσους. Στάση
για φωτογραφίες και όσοι θέλουν μπορούν να
NEDA HOTEL
απολαύσουν έναν αναζωογονητικό ανοιξιάτικo
περίπατο. Συνεχίζουμε το δρόμο μας στις πλαγιές
του Ερύμανθου και φθάνουμε στο ιστορικό
κεφαλοχώρι Λάμπεια (ή Δίβρη), όπου θα σταματήσουμε για μεσημεριανό γεύμα. Πορεία για
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχώρηση: 17/4

Αναχώρηση: 17/4

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:45 π.μ.

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΝΑΧΩΡΗΣΗ

17/4 SMILE PRICE
17/4

ΗΜΕΡΕΣ

4
4

2ΚΛΙΝΟ

242 €
262 €

3ο ΆΤΟΜΟ

204 €
224 €

1ΚΛΙΝΟ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

295 €

17/4 SMILE PRICE

4

235 €

205 €

280 €

199 €

315 €

17/4

4

255 €

225 €

305 €

219 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Limira Mare
3* Sup στη Νεάπολη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό
γεύμα - γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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Μ. Σάββατο: Ολυμπία - Αρχαιολογικός χώρος (ξενάγηση) - Κατάκολο
(Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων)
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ολυμπίας,
όπου θα ξεναγηθούμε από διπλωματούχο ξεναγό. Το μουσείο περιλαμβάνει τη
μόνιμη έκθεση ευρημάτων από ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα οποία
χρονολογούνται στην Προϊστορική εποχή. Επόμενος σταθμός μας το Κατάκολο,
όπου (αν είναι ανοιχτό) θα επισκεφθούμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων, με 200 και πλέον λειτουργικά ομοιώματα μηχανισμών
και επινοήσεων του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο μουσείο και στον
χώρο της αρχαίας Ολυμπίας ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Neda Hotel 3* στην Ολυμπία
✓ Ημιδιατροφή ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

4 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Pharae Palace 4* στην Καλαμάτα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της
ημιδιατροφής
✓ Ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη από επίσημο ξεναγό
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✓ Αρχηγός/συνοδός
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους και στο Σπήλαιο Διρού. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

17/4 SMILE PRICE

4

239 €

216 €

315 €

95 €

17/4

4

259 €

235 €

340 €

105 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

PHARAE
PALACE

Πάσχα στην πετρόχτιση

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 08:00

Μεσσηνιακή Μάνη
Αρεόπολη - Καλαμάτα - Καρδαμύλη
Δώρο η ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη!
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Καλαμάτα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία Μεσσήνη,
σημαντική πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες. Ξενάγηση
από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα, όπου θα δούμε την εκκλησία των
Αγίων Αποστόλων, θα προσκυνήσουμε στον Μητροπολιτικό ναό της πολιούχου Υπαπαντής
κι έπειτα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και περίπατο στην παλιά πόλη. Άφιξη στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Μεταφορά για την περιφορά
του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Καρδαμύλη - Αρεόπολη - Σπήλαιο Διρού
Πρόγευμα και αναχώρηση. Περνώντας από τους οικισμούς Καρδαμύλη, Οίτυλο, Λιμένι
φθάνουμε στο Σπήλαιο Βλυχάδα του Διρού (επίσκεψη με βάρκα προαιρετικά). Εξερευνήθηκε για πρώτη φορά το 1949 και το μήκος των επισκέψιμων διαδρόμων του είναι 3.100μ., εκ
των οποίων τα 300 είναι χερσαία. Επόμενη στάση στην Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε
στο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών κ.ά. Χρόνος για γεύμα. Κατά
την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα σταματήσουμε στην Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό
συγκρότημα των Μούρτζινων, σήμερα μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πύλος
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια βόλτα στην παραλιακή της πόλης με τα πολλά καφέ.
Ακολουθεί εορταστικό παραδοσιακό γεύμα. Το απόγευμα αναχώρηση για τη γραφική Πύλο,
αμφιθεατρικά χτισμένη προς το λιμάνι γύρω από το καλοδιατηρημένο κάστρο και με το
νησάκι Σφακτηρία απέναντι. Χρόνος για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4

3

175 €

145 €

265 €

17/4

4

229 €

190 €

349 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Δευτέρα Πάσχα: Πάρκο Σιδηροδρόμων - Καρύταινα - «Αρκαδιανή» - Αθήνα
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων, μοναδικό στο είδος του, το
οποίο λειτουργεί από το 1986 και αποτελείται από ένα σταθμό του ΟΣΕ και ένα πάρκο 54
στρεμμάτων. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή και πετρόχτιστη Καρύταινα. Στάση για να
δούμε το διατηρητέο οικισμό, το κάστρο και τη γέφυρα του Αλφειού. Έπειτα θα μεταβούμε στο
χωριό Ψάρι Γορτυνίας, με θέα στον Κάμπο της Μεγαλόπολης, και το κέντρο γεύσεων σπιτικής
μαγειρικής «Αρκαδιανή». Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
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ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΗΛΕΙΑ

Grecotel
Olympia Riviera

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ όλες τις ημέρες
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ
✓ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο σε πλούσιο μπουφέ
✓ Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ
✓ Δευτέρα του Πάσχα: Δείπνο σε μπουφέ
✓ ΔΩΡΕΆΝ All Inclusive για τα παιδιά έως 13 ετών
✓ Grecoland: Ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για τους
μικρούς φίλους, από ειδικούς παιδαγωγούς
✓ Bραδινή διασκέδαση για τους μεγαλύτερους
✓ ΔΩΡΕΆΝ είσοδος και χρήση του Aqua Park! (καιρού επιτρέποντος)
✓ ΔΩΡΕΆΝ late check out (κατόπιν διαθεσιμότητας)
✓ 30% έκπτωση σε επιλεγμένες θεραπείες του SPA
✓ Δωρεάν Wi-Fi

Πάνω σε μια χρυσαφένια αμμουδιά 2 χιλιομέτρων, περικυκλωμένη από τα
καταγάλανα νερά του Ιονίου, απλώνεται στο μεγαλείο των 2000 στρεμμάτων
του το θαυμάσιο θέρετρο Grecotel Olympia Riviera, ένα καταφύγιο ηρεμίας και
χαλάρωσης που «πλημμυρίζει» πολυτέλεια, άνεση και πλούσιες παροχές.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας το συγκρότημα Olympia Riviera προσφέρει μια σειρά από
δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες, όλα με απίθανη θέα και υψηλού επιπέδου
διακόσμηση και διαρρύθμιση, μπαλκόνια ή βεράντες, κλιματισμό, δορυφορική
τηλεόραση, τηλέφωνο, μπουρνούζια, πετσέτες και παντόφλες, σεσουάρ,
επώνυμα καλλυντικά, δωρεάν Wi-Fi, ψυγείο.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Το συγκρότημα διαθέτει υπέροχες πισίνες, Aqua Park με νεροτσουλήθρες,
καθώς φυσικά και την απέραντη παραλία των Λουτρών Κυλλήνης, ακριβώς
μπροστά στο ξενοδοχείο. Επίσης, υπάρχουν πολλά εστιατόρια για όλα τα γούστα
(Ελληνική, Ιταλική, Ασιατική κουζίνα), μπαρ, beach bar, το κέντρο θαλασσοθεραπείας-Spa «Elixir Thalassotherapy Center», δροσερές βεράντες, πληθώρα
δραστηριοτήτων και σπορ καθώς και Internet σε όλους τους χώρους.
Σε πολύ μικρή απόσταση, εξάλλου, για ευχάριστες και εποικοδομητικές εκδρομές, βρίσκεται η Αρχαία Ολυμπία, η Νέδα, το Δάσος Φολόης, το Κάστρο Χλεμούτσι με την εκπληκτική θέα από την κορυφή του λόφου, καθώς και αναρίθμητες
παραλίες και γραφικές κωμοπόλεις της Ηλείας και της Αχαΐας.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ SV

2ΚΛΙΝΟ DLX
BNG SUITE

3ο
ΆΤΟΜΟ

17/4

3

405 €

450 €

17/4

4

472 €

525 €

SV: SEA VIEW, DLX: DELUXE, BNG: BUNGALOW
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*FAMILY
(2+2)

*FAMIY
VILLA (4ΑΤ)

225 €

975 €

1.350 €

262 €

1.137 €

1.575 €

1ο παιδί έως 14 ετών 20€ τη βραδιά
*FAMILY: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 14 ετών
*FAMILY VILLA: Συνολική τιμή για 4 άτομα
Επιπλέον έκπτωση 10% για κρατήσεις έως 29/2 χωρίς
δικαίωμα αλλαγής ή ακύρωσης και με προκαταβολή 40%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Λακωνική Μάνη
Γύθειο - Σπάρτη - Μονεμβασιά

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΒΑΘΥ - ΓΥΘΕΙΟ

BELLE HELENE
Ανακαινισμένο, πάνω στη θάλασσα, μόλις 10χλμ. μακριά από το Γύθειο, απλώνεται σε μια έκταση 25 στρεμμάτων με ειδυλλιακούς κήπους. Τα δωμάτια, όλα
με θέα στη θάλασσα, στο βασικό εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν κλιματισμό,
τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι και δωρεάν wi-fi. Στους κοινόχρηστους χώρους το
συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο, καθιστικό, μπαρ, γήπεδο τένις, παιδική χαρά.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση με ζωντανή μουσική
✓ Κυριακή του Πάσχα: Προμεσημβρινός μπουφές με μεζέδες, ούζο και κρασί κατά
το ψήσιμο του οβελία στην παραλία (καιρού επιτρέποντος). Ακολουθεί παραδοσιακό
πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
✓ Καθημερινά 17:00-19:00 καφές φίλτρου, χυμοί, βουτήματα και σνακ
✓ Απεριόριστη κατανάλωση ποτών στα γεύματα: κρασί, βαρελίσια μπίρα, αναψυκτικά
✓ Παιδική απασχόληση κάθε απόγευμα τη Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και
Κυριακή του Πάσχα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ+ΠΟΤΑ

Αναχώρηση: 17/4

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:45
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

2ο ΠΑΙΔΊ
2-12

17/4

3

189 €

95 €

302 €

95 €

515 €

17/4 SMILE PRICE

4

17/4

4

249 €

125 €

399 €

125 €

679 €

17/4

4

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Βαθύ
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό
Μυστρά, την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή καστροπολιτεία στον Ελλαδικό
χώρο. Συνεχίζουμε για τη Σπάρτη, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς
και Ελληνικού Λαδιού. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στο κέντρο της πόλης και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο BELLE HELENE 3* SUP, στο Βαθύ. Μετάβαση
στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Αρεόπολη - Σπήλαιο Διρού - Γερολιμένας - Βάθεια
Πρωινό και αναχώρηση για την «Αποσκιερή Μάνη», όπου κυριαρχεί η πέτρα «σμιλεμένη» με φως, ενώ παντού «ξεφυτρώνουν» πύργοι και οχυρωμένοι οικισμοί.
Επίσκεψη στο Σπήλαιο Διρού με βάρκα, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της βατής
διαδρομής στο εσωτερικό του είναι πλωτό. Επόμενος σταθμός μας ο γραφικός
Μανιάτικος Γερολιμένας, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για το
πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Εδώ αποθεώθηκε η Μανιάτικη αρχιτεκτονική. Τέλος, θα επισκεφθούμε την Αρεόπολη, ιστορικό τόπο που
διατήρησε την ανεξαρτησία του επί τουρκοκρατίας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό
στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ
μετάβαση στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο με ζωντανή μουσική.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Γύθειο
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και ελεύθερος χρόνος να απολαύσουμε το ψήσιμο
του οβελία. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική. Ξεκούραση και
το απόγευμα μεταφορά στο γραφικό Γύθειο, με άρωμα παραδοσιακό αλλά και
σύγχρονη χροιά. Βόλτα στο νησάκι Κρανάη (εκεί, σύμφωνα με τη Μυθολογία,
κατέφυγε ο Πάρης με την Ωραία Ελένη φεύγοντας από την Τροία). Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη ρομαντική καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, το
στολίδι της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου. Ταξίδι στη Μεσαιωνική καθημερινότητα με τα μάτια του σήμερα, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο περίπατος
- περιήγησή μας στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά αρχοντικά,
τις 40 εκκλησίες, τις καμάρες, τα λιθόστρωτα στενά με τα μαγαζάκια, τα μικρά
καφενεία κ.ά. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ.
Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα.

*FAMILY
(2+2)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

3ο
ΆΤΟΜΟ

ΠΑΙΔΊ 2ο ΠΑΙΔΊ
1ΚΛΙΝΟ 1ο4-12
4-12

259 €

165 €

389 €

90 €

170 €

279 €

185 €

409 €

100 €

180 €

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις
που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Belle Helene
3*Sup, στο Βαθύ, σε δωμάτιο με θέα θάλασσα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό
γεύμα με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο φόρος διαμονής (σελ. 4).
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ΑΡΑΧΩΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ

Anemolia

Mountain Resort
Θα το επιλέξετε για τη διαμονή σας στην Αράχωβα
γιατί μπορεί να σας προσφέρει ισορροπημένες
«δόσεις» πολυτέλειας, παράδοσης, χαλάρωσης και
διασκέδασης, σε έναν από τους πιο αγαπημένους
προορισμούς της Ελλάδας.
Η απόσταση του Domotel Anemolia Mountain
Resort από την Αθήνα είναι 170χλμ., ενώ οι
Δελφοί απέχουν 8χλμ. από το ξενοδοχείο και το
Γαλαξίδι 40χλμ.

Εορταστικό
Πρόγραμμα
✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο
μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο το βράδυ της Ανάστασης

Φιλοξενία

✓ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό
γεύμα με ζωντανή μουσική

Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ανάμεσα σε
δίκλινα Standard δωμάτια, Executive, Mini
Chalet/Σουίτες και Executive Σουίτες. Ο βασικός
εξοπλισμός των δωματίων περιλαμβάνει μπάνιο
ή ντους, διπλό κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι,
τηλεόραση και μίνι ψυγείο.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Ξεκινήστε τη μέρα σας με το απολαυστικό πρωινό
από τον μπουφέ του Anemolia. Το απόγευμα,
μετά τις εξορμήσεις και τις περιπέτειές σας,
απολαύστε τη ζεστασιά του τζακιού με θέα την
κοιλάδα των Δελφώv και χαρείτε με την παρέα
σας ένα ζεστό ρόφημα με σπιτικό γλυκό ή ένα
ποτό με γευστικό σνακ. Στο εστιατόριο του
Anemolia θα γευθείτε λαχταριστές δημιουργίες
ποιοτικής Ελληνικής κουζίνας.
Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης θερμαινόμενη
εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο με σάουνα.
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✓ Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής
πισίνας και του γυμναστηρίου

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
STD
EXE

3ο
ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ *FAMILY
STD
7-12
(2+2)

18/4

2

135 € 170 €

90 €

210 €

50 €

505 €

17/4

3

185 € 245 € 120 € 299 €

70 €

735 €

16,17/4

4

235 € 315 € 150 € 385 €

85 €

960 €

STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 14/3
Μετά επιβαρύνονται κατά 15%
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ.4)

Παραδοσιακή Λαμπρή!

Αράχωβα - Δελφοί
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δελφοί - Αράχωβα
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη Μονή του Οσίου Λουκά,
το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας, στο Στείρι Βοιωτίας, στις πλαγιές
του Ελικώνα. Τη μοναδική ακτινοβολία της προσδίδουν οι δύο μεγάλες εκκλησίες, η
Κρύπτη, το καμπαναριό, τα κελιά κ.ά. κτίσματα του 11ου αιώνα. Συνεχίζουμε για τους
Δελφούς. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (θέατρο-στάδιο). Ξενάγηση από επίσημο
ξεναγό στο Μουσείο των Δελφών, όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών
και ο εκπληκτικός Ηνίοχος. Άφιξη στην Αράχωβα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4*. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Μόρνου - Λιδορίκι - Τριζόνια - Γαλαξίδι
Πρωινό και αναχώρηση για το Λιδορίκι. Στάση για καφέ στην πλατεία του χωριού.
Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Μόρνου, η οποία δημιουργήθηκε το 1979 με κατασκευή
φράγματος. Μικρή στάση και αναχώρηση για τα Χάνια, στις ακτές του Κορινθιακού
κόλπου, απ’ όπου θα περάσουμε με το καΐκι σε 5 λεπτά στο καταπράσινο νησάκι
Τριζόνια. Στη συνέχεια μετάβαση στο Γαλαξίδι. Χρόνος για καφέ και βόλτα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Αράχωβα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο
του οβελία. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Ξεκούραση και το απόγευμα
βόλτα στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα, η οποία δεσπόζει στις πλαγιές του Παρνασσού.
Βόλτα στα σοκάκια της και στα παραδοσιακά καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό. Αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το
«Vagonetto». Προαιρετικά θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές
βωξίτη, όπου θα δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως». Συνεχίζουμε για
τη Γραβιά, το Χάνι της οποίας έχει μετατραπεί σε μουσείο. Τελευταίος μας σταθμός
είναι το γραφικό χωριό Αγόριανη (Επτάλοφος), με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Ξενάγηση στο μουσείο των Δελφών
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Mountain
Resort 4* στην Αράχωβα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με
ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής

✓ Το εισιτήριο για τα Τριζόνια
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Η είσοδος στο Μεταλλευτικό
Πάρκο. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4).

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ EXE

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ STD

17/4 SMILE PRICE

4

229 €

275 €

195 €

355 €

17/4

4

249 €

295 €

215 €

385 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Λάρισα - Βόλος
Τρίκαλα - Λίμνη Πλαστήρα - Πήλιο

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Διαχρονικό Μουσείο - Λάρισα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό τη Λάρισα. Επίσκεψη στο Διαχρονικό
Μουσείο, το οποίο παρουσιάζει την ιστορική συνέχεια της πόλης και της ευρύτερης
περιοχής για πάνω από 10.000 χρόνια. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα αξιοθέατα και
φτάνουμε στο Φρούριο, όπου θα δούμε τμήματα του Μπεζεστένι του 15ου αι., των
παλαιοχριστιανικών λουτρών του 6ου αι. και της βασιλικής του Αγ. Αχιλλείου. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τα τσιπουράκια σας στα φημισμένα μεζεδοπωλεία
και να επισκεφθείτε τη μεγάλη αγορά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRECOTEL
LARISSA IMPERIAL 5*. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα
Πρωινό και αναχώρηση για την «Ωραία Κοιμωμένη των Αγράφων», τη Λίμνη
Πλαστήρα. Το τοπίο γύρω από την τεχνητή Λίμνη Ταυρωπού, όπως είναι η επίσημη
ονομασία της, είναι αξέχαστο, με τις δαντελωτές όχθες της και τις καταπράσινες
πλαγιές των Αγράφων να αντικατοπτρίζονται στα νερά της. Περνώντας από τα
όμορφα χωριά Νεράιδα, Πεζούλα, Νεοχώρι κ.ά. θα καταλήξουμε στο Φράγμα
Ταυρωπού, όπου θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες και αγορές σουβενίρ και
βοτάνων. Άφιξη στην Πλαζ Λαμπερού για μεσημεριανό γεύμα με θέα τη λίμνη.
Στη συνέχεια θα πιούμε τον καφέ μας στην κεντρική πλακόστρωτη πλατεία των
Τρικάλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Αμπελάκια
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία στο
χώρο της πισίνας με συνοδεία μουσικής και τσιπουρομεζέδων. Ακολουθεί
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα αναχώρηση για τον παραδοσιακό οικισμό
Αμπελάκια, χτισμένο στις βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Όσσα. Ελεύθερος
χρόνος για καφέ και γνωριμία με το χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά,
έναν παραδοσιακό οικισμό στη δυτική πλευρά του Πηλίου με γραφικά καλντερίμια. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα. Βόλτα μέχρι την κεντρική
πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Στη συνέχεια μετάβαση στην πόλη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
στα τσιπουράδικα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ!

GRECOTEL LARISSA IMPERIAL
Ένα ξενοδοχείο-κόσμημα μόλις 5 λεπτά από το κέντρο της Λάρισας, αλλά ταυτόχρονα σε εξυπηρετική θέση για εκδρομές σε: Όλυμπο, Αμπελάκια, Μετέωρα, Περτούλι,
Λίμνη Πλαστήρα, παραλία Αγιόκαμπου. Το ξενοδοχείο διαθέτει 150 δωμάτια, όλα με
θέα και σικ επίπλωση, ευρύχωρα και φωτεινά, περιστοιχισμένα από καταπράσινους
κήπους. Στο Grecotel Larissa Imperial είναι «must» το Elixir Fitness Club, μια αληθινή όαση χαλάρωσης με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi, γυμναστήριο,
σάουνα, χαμάμ. Τη διατροφή σας θα αναλάβει το εστιατόριο «Imperial», με εξαίσιες
γεύσεις της Ελλάδας & της Μεσογείου, καθώς και το Lounge Bar.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓

Πρωινό σε Αμερικάνικο μπουφέ καθημερινά
Νηστίσιμο Δείπνο την Μ.Παρασκευή
Αναστάσιμο Δείπνο το Μ. Σάββατο
Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία στο χώρο της πισίνας με
συνοδεία μουσικής και τσιπουρομεζέδων την Κυριακή του Πάσχα!
✓ Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας , χαμάμ, σάουνας και
γυμναστηρίου του Imperial Health Spa (άνω των 14 ετών)

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
BNG

2ΚΛΙΝΟ
MB

3ο
ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
BNG

1ΚΛΙΝΟ
MB

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

17/4

3

205 €

220 €

60 €

349 €

379 €

17/4 SMILE PRICE

4

269 € 285 € 165 € 409 € 439 € 125 €

17/4

4

259 €

275 €

75 €

445 €

479 €

17/4

4

289 € 305 € 185 € 429 € 459 € 135 €

2ΚΛΙΝΟ 3ο 1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ
ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ
BNG
MB ΆΤΟΜΟ BNG
MB
4-12

BNG: BUNGALOW, MB: MAIN BUILDING

BNG: BUNGALOW, MB: MAIN BUILDING

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ. 1ο παιδί 6-12 ετών 10€ / διανυκτέρευση.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5* στη
Λάρισα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για
την Ανάσταση ✓ Ελεύθερη είσοδος στο Spa (θερμαινόμενη
πισίνα, χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο) ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο φόρος διαμονής (σελ. 4).

Βόλος - Πήλιο

Διαδρομή με το τρενάκι «Μουντζούρης»
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο - Βόλος
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση την πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα
από τα παλαιότερα στη χώρα μας, το οποίο στεγάζεται σε υπέροχο Νεοκλασικό
κτίριο του 1909. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσετε την αρχιτεκτονική της πόλης και να δοκιμάσετε το τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PARK HOTEL 4* στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ
μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ!

PARK HOTEL
Το Park Hotel βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο του Βόλου, δίπλα στο δημοτικό
παραλιακό πάρκο και μέσα στα φημισμένα τσιπουράδικα. Η ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του είναι απόλυτα ζεστή και φιλική και η ποιότητα των υπηρεσιών είναι η
καλύτερη δυνατή, με γνώμονα την άνετη διαμονή σας.

Μ. Σάββατο: «Μουντζούρης» - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις πλαγιές του
Πηλίου. Άφιξη στα Άνω Λεχώνια, όπου θα επιβιβασθούμε στο θρυλικό «Μουντζούρη» για μια πλατανοσκέπαστη ορεινή διαδρομή 15χλμ. ως τις Μηλιές.
Φτάνοντας εκεί θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών
του 1741 και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη με τα σπάνια χειρόγραφα. Παραμονή για
γεύμα και μετάβαση στη Βυζίτσα, έναν εντυπωσιακό διατηρητέο οικισμό, 3χλμ.
δυτικά των Μηλιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση-Αναστάσιμο δείπνο.

Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε όμορφα σαλόνια, εστιατόριο και καφέ μπαρ.
Επιπρόσθετα, διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.
Για τη διαμονή σας διαθέτει 112 άνετα δωμάτια με ηχομόνωση, Wi-Fi, κλιματισμό, μίνι
μπαρ, δορυφορική τηλεόραση, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, σεσουάρ, καλλυντικά.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πορταριά - Μακρυνίτσα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα
επίσκεψη στο Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά, με τα γραφικά καλντερίμια
και τις παραδοσιακές ταβέρνες. Συνεχίζουμε για την ξακουστή Μακρινίτσα, που
«κουρνιάζει» στην πλαγιά του βουνού πάνω από την πόλη του Βόλου. Περίπατος μέχρι την κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, επίσκεψη στην
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, με τη μαρμάρινη βρύση «αθάνατο
νερό» με τους λεοντόμορφους κρουνούς, και χρόνος για καφεδάκι στον ξακουστό «Θεόφιλο». Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μουσείο «Τσαλαπάτα» - Βόλος - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα,
σπάνιο δείγμα διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον Ελληνικό
χώρο, το οποίο σημειωτέον ιδρύθηκε το 1926. Ξενάγηση και περιήγηση από τον
υπεύθυνο του μουσείου και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη
με το παραδοσιακό χρώμα, τα Νεοκλασικά κτίρια και τα μοναδικά τσιπουράδικα.
Το μεσημέρι παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ
4-12

17/4

3

175 €

120 €

255 €

17/4 SMILE PRICE

4

239 €

190 €

325 €

85 €

17/4

4

225 €

155 €

330 €

17/4

4

259 €

210 €

345 €

95 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις
που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4*
στον Βόλο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο
δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε σερβιριστό μενού στη θέση
της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Το εισιτήριο για
το τρενάκι «Μουντζούρη» 10 €, πληρωτέο στο γραφείο. Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο φόρος διαμονής (σελ. 4).
39

Καρπενήσι

Τζουμέρκα

Μικρό & Μεγάλο Χωριό

Φυσιολατρεία και παράδοση

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Περνώντας από το χωριό
Πέτα, όπου έγινε η ιστορική μάχη με τους Τούρκους, φθάνουμε στις Μελάτες, για
να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου.
Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το Παλαιοκάτουνο. Επόμενος σταθμός μας
το Βουργαρέλι, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. Χρόνος για
γεύμα και για να χαρείτε τη φύση. Το απόγευμα άφιξη στο BYZANTINO HOTEL 4*
στην Άρτα. Μεταφορά στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας - Πράμαντα Μελισσουργοί)
Πρωινό και αναχώρηση για τα «σκαρφαλωμένα» στα βουνά χωριά (καιρού επιτρέποντος) με τη μοναδική ομορφιά. Μέσω Πλάκας φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα.
Επίσκεψη στο Σπήλαιο Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό). Επόμενος σταθμός τα
Πράμαντα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και μετάβαση στους γειτονικούς Μελισσουργούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Γεφύρι Άρτας - Πρέβεζα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο των αρνιών με
μεζέδες, τσίπουρο και παραδοσιακή μουσική. Ακολουθεί Πασχαλινό παραδοσιακό
γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα αναχώρηση για το ξακουστό γεφύρι της Άρτας,
πάνω από τον ποταμό Άραχθο. Συνεχίζουμε για την Πρέβεζα, όπου θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη. Επίσκεψη στον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο, χρόνος για
καφέ και περίπατο στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή
Αγίου Κοσμά και μετάβαση στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα σε
ταβερνάκι. Συνεχίζουμε το γύρο της λίμνης. Αναχώρηση για Αθήνα.

Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Φτάνουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, όπου θα έχουμε χρόνο για
γεύμα. Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων. Άφιξη στο
Καρπενήσι και τακτοποίηση στο LECADIN HOTEL 2*. Μεταφορά στην εκκλησία
για τον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού
Πρωινό & αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας.
Χρόνος περιήγηση στους χώρους της μονής. Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό,
χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Απέναντι είναι το Μεγάλο Χωριό, στους
πρόποδες του Όρους Χελιδόνα. Επίσκεψη στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο
(αν είναι ανοιχτό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Ανάσταση Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύμα - Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία με ουζάκι και μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή
μουσική. Το απόγευμα αναχώρηση για τα γραφικά χωριά Ανατολική και Δυτική
Φραγκίστα. Επίσκεψη στη Μονή Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Από
μακριά θα αγναντέψουμε τη Λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της
χώρας μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στη Μονή Αγάθωνος, όπου θα δούμε
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, με τον Βοτανικό κήπο και τα εκθέματα από τον
Εθνικό Δρυμό της Οίτης. Συνεχίζουμε για τη Λουτρόπολη Υπάτης, για καφέ και
περίπατο στο υπέροχο πάρκο. Θα καταλήξουμε στο καταπράσινο χωριό του
Γοργοποτάμου, με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά ταβερνάκια. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχώρηση: 17/4

Αναχώρηση: 17/4

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 08:30 π.μ.

4 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:45 π.μ.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ DLX

3ο ΆΤΟΜΟ STD

1ΚΛΙΝΟ DLX

17/4 SMILE PRICE

4

199 €

165 €

270 €

110 €

17/4 SMILE PRICE

4

242 €

272 €

168 €

364 €

125 €

17/4

4

262 €

292 €

188 €

389 €

17/4

40

4

219 €

185 €

295 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lecadin
Hotel 2* στο Καρπενήσι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό
γεύμα - γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Byzantino
Hotel 4* στην Άρτα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα
στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

STD: STANDARD DLX: DELUXE

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Mitsis Galini

Wellness & Spa Resort
Εορταστικό Πρόγραμμα
✓ Πλήρη διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
✓ Μ. Παρασκευή: Εορταστικό γεύμα και δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες
και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό γεύμα και εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο
μετά την Ανάσταση με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής
✓ Κυριακή του Πάσχα: Ούζο και μεζέδες στη βεράντα του ξενοδοχείου και
στη συνέχεια εορταστικό παραδοσιακό γεύμα σε μπουφέ με τη συνοδεία
ζωντανής μουσικής. Δείπνο σε μπουφέ.
✓ Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας ανά άτομο καθημερινά
✓ Καθημερινή παιδική απασχόληση με μουσικά παιχνίδια, κατασκευές,
προβολές dvd και άλλες δραστηριότητες
✓ Δωρεάν Wi-Fi

Μια αναζωογονητική εμπειρία διακοπών σε μια θαυμάσια τοποθεσία ανάμεσα σε
ευκάλυπτους, σε έναν υδάτινο παράδεισο που αποτελεί τον πιο δημοφιλή τόπο
ίασης και χαλάρωσης, με τα ξακουστά θεραπευτικά λουτρά.
Όλα αυτά θα τα βρούμε στο Galini Wellness & Spa Resort, ένα πολυτελέστατο
ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis Hotels, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του
κοσμοπολίτικου θερέτρου, και 150χλμ. από την Αθήνα.
Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας το Galini Wellness & Spa Resort προσφέρει 224 δωμάτια,
Standard, Μεζονέτες, Οικογενειακά, Superior και Σουίτες, με θέα θάλασσα ή βουνό.
Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση, αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο,
λουτρό με μπανιέρα και σεσουάρ, μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά.
Κέντρο ευεξίας
Το Galini Wellness Spa, 3.000τ.μ., σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες
προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, που όλα διέπονται από την Ανατολική
φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών της
περιοχής. Στη διάθεσή σας: 2 θερμαινόμενες εσωτερικές πισίνες (1 με θαλασσινό
νερό και 1 με ιαματικό), Jacuzzi, σάουνα, rasul, χαμάμ, γυμναστήριο, κομμωτήριο.
Εγκαταστάσεις - παροχές
Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν εστιατόριο με πλούσιο Μεσογειακό μπουφέ, μπαρ, αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους,
πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για σπορ και παιδική χαρά.
Τα παιδιά της παρέας θα έχουν στη διάθεσή τους ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση από ειδικούς παιδαγωγούς.

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD MV

2ΚΛΙΝΟ
STD SV

2ΚΛΙΝΟ
SUP SV

1ΚΛΙΝΟ
STD MV

1ΚΛΙΝΟ
STD SV

*ΜΕΖΟΝΈΤΑ

18/4

2

189 €

209 €

249 €

321 €

355 €

588 €

17/4

3

255 €

282 €

342 €

425 €

450 €

805 €

16, 17/4

4

340 €

376 €

456 €

566 €

600 €

1073 €

STD: STANDARD, MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW, SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 12 ετών 45 € ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 58 € ανά διανυκτέρευση
*Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 € το άτομο
Προσφορά: Για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν
έως 7/3 στις 4 διανυκτερεύσεις η 5η ΔΩΡΕΆΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

EARLY BOOKING!
ΣΤΙΣ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
ΔΩΡΟ Η 5η ΝΥΧΤΑ!
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΈΩΣ ΚΑΙ 7/3
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ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora
Το Πάσχα γίνεται περισσότερο κατανυκτικό σε έναν τόπο όπου η
επαφή με το θείο εμπνέει δέος, όπως είναι τα Μετέωρα. Μια «ανάσα»
από τους επιβλητικούς βράχους, το Grand Meteora Hotel θα σας προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου, ζεστή ατμόσφαιρα και εύκολη
μετακίνηση προς τα μοναστήρια. Θα το βρείτε στο Καστράκι, μόλις
2χλμ. από την Καλαμπάκα και 350χλμ. περίπου από την Αθήνα.
Το Grand Meteora Hotel διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και διακοσμημένα βάσει των καλύτερων προδιαγραφών
φιλοξενίας, που στον βασικό τους εξοπλισμό περιλαμβάνονται
κλιματισμός, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλεόραση, Wi-Fi, μεγάλα
παράθυρα και βεράντες, σεσουάρ και αξεσουάρ υγιεινής.
Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές, υπάρχει μεγάλος χώρος
υποδοχής, εστιατόριο, καφέ-μπαρ με εκπληκτική θέα στα Μετέωρα,
σαλόνι με τζάκι, αίθουσα τηλεόρασης, δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν
Wi-Fi σε όλους τους χώρους.
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 3-10

2ο ΠΑΙΔΊ 3-10

17/4

3

249 €

210 €

355 €

145 €

145 €

17/4

4

315 €

275 €

445 €

180 €

180 €

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Εορταστικό Πρόγραμμα
✓
✓
✓
✓

Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα
Κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο, μπίρα και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια
του Αναστάσιμου δείπνου και του Πασχαλινού γεύματος
✓ Δείπνο τη Δευτέρα του Πάσχα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Montana
Hotel & Spa
Αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση μέσα σ’ ένα τοπίο μαγευτικό στο Καρπενήσι, μία από τις ομορφότερες και πλέον τουριστικές
περιοχές της Ελλάδας.
Κάθε ένα από τα 110 δωμάτια και τις 18 σουίτες του Hotel Spa
Montana έχει πανοραμική θέα στην κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και είναι εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις
(κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, Internet,
τηλέφωνο και σεσουάρ).
Το Montana διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αθλητικό κέντρο με
γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, καθώς και 2 γυμναστήρια. Στο πιστοποιημένο Spa του Montana υπάρχουν 2 εσωτερικές θερμαινόμενες
πισίνες. Επίσης, περιλαμβάνει υδρομασάζ και σάουνα, καθώς και
αίθουσες μασάζ. Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου διαθέτουν 3
τραπεζαρίες και πιάνο μπαρ.
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Εορταστικό Πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

3ο ΆΤΟΜΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
SUP

3ο ΆΤΟΜΟ
SUP

*MAISONETTE

1ΚΛΙΝΟ
STD

17/4

3

224 €

60 €

254 €

60 €

625 €

312 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 12 ετών 10€ ανά διανυκτέρευση
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓

Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση
Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό πασχαλινό γεύμα με μουσική
Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου
Μουσικές βραδιές με ζωντανή μουσική στο μπαρ «Valley View»
Συχνές προβολές παιδικών ταινιών για τους μικρούς φίλους

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:15

Πάσχα στην
αρχοντική Καβάλα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Airotel Galaxy Hotel 4*στην Καβάλα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο σε μενού στη θέση της ημιδιατροφής,
με ζωντανή μουσική και 1 μπουκάλι κρασί ανά 2 άτομα
✓ Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Το εισιτήριο για τη Θάσο
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Θάσος - Ξάνθη - Θρακικά Τέμπη - Δράμα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην όμορφη
πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, την Καβάλα, με το φωταγωγημένο κάστρο, το
Υδραγωγείο και την παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY HOTEL 4*
στην Καβάλα. Μετάβαση στην Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Το εισιτήριο για
τα Θρακικά Τέμπη. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ CV 1ΚΛΙΝΟ SV

17/4 SMILE PRICE

4

259 €

279 €

219 €

330 €

360 €

17/4

4

279 €

299 €

239 €

350 €

380 €

17/4 SMILE PRICE

5

320 €

344 €

268 €

415 €

455 €

17/4

5

340 €

364 €

288 €

435 €

475 €

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ
AIROTEL GALAXY

AIROTEL GALAXY

AIROTEL GALAXY

Μ. Σάββατο: Θάσος
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο καταπράσινο νησί, τη Θάσο, μέσω
Κεραμωτής. Θα επισκεφθούμε την Αρχαία Αγορά, τα Ιερά πίσω από το Παλιό Λιμάνι και
το Αρχαίο Θέατρο. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη διαδρομή του βορειοανατολικού
κομματιού του νησιού, προς τη Σκάλα Πρίνου και Καλλιράχης, στα πιο όμορφα και γραφικά
ψαροχώρια. Η Σκάλα Καλλιράχης αποτελεί ίσως το μοναδικό σημείο πάνω στο νησί όπου
μπορεί να βρει κανείς ακόμη μικρά σπιτάκια, χτισμένα κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα, στα
οποία οι ψαράδες μάζευαν τις βάρκες τους για να τις προστατεύσουν από την κακοκαιρία.
Θα καταλήξουμε στον Λιμένα, όπου υπάρχουν αρκετά μαγαζιά και ταβερνάκια για να
απολαύσετε ουζάκι μαζί με χταποδάκι. Επιστροφή στην Καβάλα αργά το απόγευμα. Ανάσταση-Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Ξάνθη
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία. Θα δούμε
το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή κ.ά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα-γλέντι. Το απόγευμα μεταφορά στην Ξάνθη, ελεύθερος
χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Θρακικά Τέμπη Νέστου - Φράγμα Θησαυρού - Δράμα
Πρωινό και αναχωρούμε για τη μαγευτική διαδρομή που «κυλά» δίπλα στον Νέστο μέσα
στα Θρακικά Τέμπη (προαιρετικά, εφόσον λειτουργεί το τρένο). Φθάνουμε στο Παρανέστι
και από εκεί συνεχίζουμε με το πούλμαν για το Φράγμα του Θησαυρού, σε ένα τοπίο που θα
σας μείνει πραγματικά αξέχαστο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη Δράμα, όπου θα
επισκεφθούμε το πάρκο της πόλης με τις μικρές λιμνούλες και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο στην Καβάλα. Δείπνο.
Τρίτη: Καβάλα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο και ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης για καφέ και περίπατο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα
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Σέρρες
Λίμνη Κερκίνη

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:00

Άνω Πορόια - Αμφίπολη

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σέρρες
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες. Πρόκειται
για μια σύγχρονη πόλη, με πληθώρα ανέσεων και μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον, κυρίως
για την υπέροχη φύση που την περιβάλλει, αλλά και για τα αξιοθέατα της ευρύτερης
περιοχής που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτήν. Άφιξη στο ξενοδοχείο SIRIS
HOTEL 4* στον Λευκώνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και μεταφορά για την
περιφορά του Επιταφίου στο κέντρο την πόλης.
Μ. Σάββατο: Οχυρό Ρούπελ - Ενυδρείο Βυρώνειας - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό κι επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη
διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα του μεγαλύτερου οχυρωματικού συγκροτήματος κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών
συνόρων. Στη συνέχεια μετάβαση στο Πετρίτσι, όπου δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα βρίσκεται
το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας, με ψάρια του γλυκού νερού και σπάνια ερπετά. Προχωρούμε προς τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους σημαντικούς υδροβιότοπους της Ευρώπης
με σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Καταλήγουμε στα Άνω Πορόια, με θέα την κοιλάδα
και τη λίμνη, όπου θα απολαύσετε τις παραδοσιακές σπεσιαλιτέ στην πλατεία του χωριού,
με πλούσια και… διαφορετικά τοπικά εδέσματα, όπως βουβάλι, ζαρκάδι κ.ά. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris 4*, στον Λευκώνα Σερρών
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε μπουφέ
✓ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα μετά την Ανάσταση
και Πασχαλινό γεύμα με κρασί και μουσικό γλέντι
στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ
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3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

17/4 SMILE PRICE

4

219 €

198 €

275 €

155 €

17/4

4

239 €

220 €

305 €

170 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 14/3
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύμα - Μονή Τιμίου Προδρόμου (Τελετή της Αγάπης) - Σέρρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος, καθώς ψήνεται ο οβελίας, με μεζεδάκι και ουζάκι στον κήπο
του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα επίσκεψη στην Ιερά
Μονή Τιμίου Προδρόμου, ένα σημαντικό και παράλληλα εκπληκτικού κάλλους μοναστήρι στις
πλαγιές του Μενικίου όρους, όπου θα παρακολουθήσουμε την Τελετή της Αγάπης.Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην πόλη των Σερρών, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περιήγηση
στον πεζόδρομο με τα πολλά καταστήματα, τα καφέ κ.ά. Μην παραλείψετε να αγοράσετε τους
παραδοσιακούς ακανέδες, το γλυκό για το οποίο φημίζεται η πόλη! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Αμφίπολη (μουσείο) - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε τη μέρα της επιστροφής μας με εκδρομή στην Αμφίπολη, με την αρχαία πόλη, τον περίφημο Λέοντα και τον Τύμβο στον Λόφο Καστά. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου εκτίθενται ευρήματα από τη γύρω περιοχή. Πορεία για Αθήνα.

2ΚΛΙΝΟ

SIRIS HOTEL

Θεσσαλονίκη

Λουτρά Πόζαρ - Λίμνη Κερκίνη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βεργίνα (ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην περιοχή
της Βεργίνας και ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο νέο Μουσείο, που έχει
χτιστεί κάτω από το μεγάλο Τύμβο, όπου θα θαυμάσουμε ανεκτίμητης αξίας
και αρχαιολογικής σημασίας ευρήματα. Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PORTO PALACE 5*. Το βράδυ μεταφορά στην
εκκλησία για να παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Άγιος Αθανάσιος
Πρωινό και εξόρμηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του
Όρους Καϊμακτσαλάν. Πέντε ιαματικές πηγές αναβλύζουν κατά μήκος του Θερμοπόταμου, ο οποίος συνεχίζει τη ροή του στη λεκάνη της Αλμωπίας. Θα έχουμε
την ευκαιρία για ευεργετικό λουτρό (όποιος το επιθυμεί), αλλά και για καφέ δίπλα στις πηγές. Μετάβαση στην Έδεσσα με τα πολλά νερά, όπου θα θαυμάσουμε
το μεγάλο Καταρράκτη Κάρανο. Επόμενος σταθμός μας είναι ο παραδοσιακός
οικισμός Άγιος Αθανάσιος. Βόλτα και γεύμα στα ταβερνάκια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα με οβελία. Το
απόγευμα θα μεταφερθούμε στην πόλη για βόλτα στην παραλιακή και καφεδάκι
στα Λαδάδικα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη,
ακολουθώντας τη διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο
Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα του μεγαλύτερου συγκροτήματος οχυρών
κατά μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Ευρώπης. Δυνατότητα
γύρου της λίμνης με βάρκες (προαιρετικά). Ενημέρωση και χρόνος για γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Θεσσαλονίκη (με ξεναγό) - Αθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη από διπλωματούχο ξεναγό: Λευκός Πύργος, Παραλιακή, Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο είναι μερικά
από τα αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε. Ολοκληρώνοντας τη γνωριμία μας με την
υπέροχη πόλη ξεκινάμε πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PORTO PALACE
Μια ξεχωριστή πρόταση διαμονής στη Θεσσαλονίκη. Το Porto Palace είναι ένα 5*
ξενοδοχείο στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, στεγασμένο στο ιστορικό κτίριο του
1913 που διατηρεί τη βιομηχανική του αρχιτεκτονική. Κατέχει θέση ιδανική για τις
εξερευνήσεις σας στην πόλη, αφού απέχει μόλις 2χλμ. από το κέντρο της.
Όλα τα δωμάτια έχουν φυσικό φωτισμό και μια σειρά σύγχρονων ανέσεων, όπως
κλιματισμό, μίνι μπαρ, δορυφορική TV, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, γραφείο
εργασίας, Wi-Fi δωρεάν και για την ξεκούρασή σας ανατομικά στρώματα, πουπουλένια μαξιλάρια, μπουρνούζια, παντόφλες. Το ξενοδοχείο προσφέρει υψηλή
γαστρονομία στο εστιατόριό του «Zaytinya Restaurant», ενώ τα σνακ και τα ποτά
σας μπορείτε να τα απολαύσετε στο «P-Bar», κοντά στο χώρο υποδοχής.

Αναχώρηση: 17/4

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 & 5 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 06:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ

ΝΎΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ SUP

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ SUP

1o ΠΑΙΔΊ 2-12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ
4-12

17/4

3

199 €

140 €

295 €

50 €

17/4 SMILE PRICE

4

259 €

215 €

365 €

115 €

17/4

4

255 €

175 €

375 €

65 €

17/4

4

279 €

235 €

385 €

130 €

17/4 SMILE PRICE

5

325 €

262 €

465 €

135 €

17/4

5

350 €

287 €

490 €

155 €

SUP: SUPERIOR

Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις
που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Palace 5* στη
Θεσσαλονίκη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο
δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Ξεναγήσεις από διπλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα και στη Θεσσαλονίκη
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα.
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Καϊμακτσαλάν

Βάλια Κάλντα

Λουτρά Πόζαρ - Παλαιός Άγ. Αθανάσιος

Bασιλίτσα - Σαμαρίνα - Γρεβενά

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Γρεβενά

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν.
Μέσω της πανέμορφης Βέροιας, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ, φθάνουμε
στον ορεινό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Άφιξη στο LITHOS HOTEL &
SPA 3* SUP. Μετάβαση στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Πρωινή αναχώρηση για Καλαμπάκα, όπου θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών. Συνεχίζουμε προς το Ελευθεροχώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου και φθάνουμε στα Γρεβενά. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο VALIA CALDA 3* στο Περιβόλι. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά
στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Αρχίζουμε από το μεγάλο
διπλό καταρράκτη Κάρανο και φθάνουμε μέχρι το Υπαίθριο Μουσείο Νερού,
όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο στεγάζεται το Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά
είδη ψαριών γλυκού νερού και ερπετά. θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι, όπου βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο. Αναχώρηση
για τα περίφημα Λουτρά Πόζαρ, με τις ιαματικές πηγές στους πρόποδες του
Όρους Καϊμακτσαλάν, στις όχθες του Θερμοπόταμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε μπάνιο (όσοι ενδιαφέρονται) στις εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες με
τις ευεργετικές τους ιδιότητες, καθώς και να απολαύσουμε έναν καφέ δίπλα στις
πηγές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!

Μ. Σάββατο: Πέτρινα γεφύρια: Ζιάκα - Δάσος Όρλιακα - Φαράγγι
Πορτίτσας - Αζίζ Αγά - Σπήλαιο

Κυριακή Πάσχα: «Αρκτούρος» - Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και αναχώρηση για το Νυμφαίο, όπου θα επισκεφθούμε το σπουδαίο περιβαλλοντικό κέντρο προστασίας της αρκούδας «Αρκτούρος». Ελεύθερος χρόνος για να
δοκιμάσετε τις χειροποίητες πίτες και να περιπλανηθείτε στον παραδοσιακό οικισμό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα περιήγηση στο χωριό για
να θαυμάσετε τα πέτρινα σπίτια και τα γραφικά σοκάκια. Χρόνος για καφέ και περίπατο.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας (καιρού επιτρέποντος). Στάση για καφέ στο Σαλέ και συνεχίζουμε για τη χιλιοτραγουδισμένη
Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό των Bαλκανίων, στις πλαγιές του Σμόλικα, σε
υψόμετρο 1650μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακά
εδέσματα. Αναχώρηση για τη Βοβούσα, το τελευταίο χωριό του Ανατολικού
Ζαγορίου, που πήρε το όνομά του από τη βοή των νερών του ποταμού Αώου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα Πάσχα: Νάουσα - Άλσος Αγ. Νικολάου - Αθήνα

Δευτέρα Πάσχα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη Νάουσα, στους πρόποδες του Βερμίου.
Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο
αναψυχής και διημέρευσης. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Πρωινό και συμπληρώνουμε την περιήγησή μας στην Πίνδο με τα Γρεβενά και τη
Μηλιά, όπου επισκεπτόμαστε το Παλαιοντολογικό Μουσείο (εάν είναι ανοικτό),
για να δούμε τα προϊστορικά ζώα που ζούσαν στην περιοχή. Πορεία επιστροφής
στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 06:45 π.μ.

Κυριακή Πάσχα: Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας - Σαμαρίνα - Βοβούσα

4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:00 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4 SMILE PRICE

4

225 €

175 €

299 €

155 €

17/4 SMILE PRICE

4

209 €

179 €

265 €

159 €

17/4

4

245 €

195 €

329 €

175 €

17/4

4

229 €

199 €

295 €

175 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lithos Hotel
& Spa 3* Sup στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο
δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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Πρωινό και αναχώρηση για τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών, μέσω μιας
καταπληκτικής διαδρομής. Θα θαυμάσουμε το γεφύρι του Αζίζ Αγά και του Ζιάκα.
Έπειτα υπάρχει η δυνατότητα να πεζοπορήσουμε (προαιρετικά) στο δάσος του
Όρλιακα και με 4x4 (προαιρετικά) να περιηγηθούμε στην περιφερειακή ζώνη της
Βάλια Κάλντα και το Φαράγγι της Πορτίτσας. Επίσκεψη στο χωριό Σπήλαιο, όπου
θα δούμε τη Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Valia Calda 3* στο Περιβόλι ✓ Ημιδιατροφή σε
σερβιριζόμενα μενού ✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Τα 4x4 για την περιήγηση στη
Βάλια Κάλντα και το Φαράγγι της Πορτίτσας Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 06:45
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis Hotel 3* Sup στην Καστοριά
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της
ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

17/4 SMILE PRICE

4

235 €

175 €

325 €

165 €

17/4

4

255 €

195 €

345 €

180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
TSAMIS HOTEL

Η «αρχόντισσα» της Μακεδονίας

Καστοριά

Πρέσπες - Νυμφαίο - Αρκτούρος
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα. Άφιξη στην περιοχή της Καστοριάς και επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού, όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό.
Μετάβαση στο Μαυροχώρι για να δούμε το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας
και Προϊστορίας. Ανάμεσα στα σπουδαία εκθέματά του ξεχωρίζουν η αναπαράσταση του
παραδοσιακού γάμου, οι κέρινες μορφές των προϊστορικών ανθρώπων, καθώς και οι
αναπαραστάσεις μαγαζιών της παλαιάς εποχής, μαζί με τα ομοιώματα των επαγγελματιών
που τα επάνδρωναν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο TSAMIS HOTEL 3* SUP. Μεταφορά
στην εκκλησία για τον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Πρέσπες - Νέο ενυδρείο
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, Μικρή και Μεγάλη
Πρέσπα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών κι έπειτα μετάβαση
στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, μέσα στη Μικρή Πρέσπα, που πρόσφατα ενώθηκε με την
ξηρά με πλωτή γέφυρα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες. Χρόνος για γεύμα
και επιστροφή στην Καστοριά, όπου θα δούμε το μεγαλύτερο Ενυδρείο γλυκού νερού των
Βαλκανίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά στην εκκλησία
για την Ανάσταση και το γιορτινό Αναστάσιμο δείπνο μας.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλιά Πόλη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε χρόνο να γνωρίσουμε την πόλη, από την Παναγία τη Μαυριώτισσα μέχρι την παλιά πόλη
Ντολτσό, με τα πολλά αρχοντικά και τα γραφικά σοκάκια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και
καφέ στον παραλίμνιο δρόμο με τα πολλά καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Νυμφαίο - «Αρκτούρος» - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τις πλαγιές του Βίτσι, όπου θα επισκεφθούμε τον παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου, στα 1.350 μέτρα υψόμετρο. Εκεί εδρεύει ο «Αρκτούρος», μια
αστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, που ιδρύθηκε το
1992 και έχει ως στόχο την προστασία της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Θα επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρωσης και ακολουθεί
ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά σοκάκια του οικισμού. Πορεία επιστροφής μέσω
Καλαμπάκας με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
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ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ SHOW ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ
ΤΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 06:45

Χαλκιδική

Κρουαζιέρα Αγίου Όρους
Με διαμονή στο Thephano Imperial 5*
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική
Πρωινή αναχώρηση οδικώς για τη Χαλκιδική με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο THEOPHANO IMPERIAL 5* στην Καλλιθέα. Τακτοποίηση στα δωμάτια και
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Όρμος Παναγιάς - Κρουαζιέρα Αγίου Όρους
Πρωινό και αναχώρηση για μια ξεχωριστή εκδρομή! Ακολουθώντας μια μαγευτική
διαδρομή φθάνουμε στον Όρμο Παναγιάς, όπου θα επιβιβαστούμε στο κρουαζιερόπλοιο
(προαιρετικά) και θα αναχωρήσουμε για τον περίπλου της Αθωνικής πολιτείας (καιρού
επιτρέποντος). Θα εντυπωσιαστούμε από τα μοναστήρια Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, τις σκήτες Παύλου και Αγίας Άννης κ.ά. που διαδέχονται το
ένα το άλλο. Επιστροφή στην Ουρανούπολη, ελεύθερος χρόνος για γεύμα και αναχώρηση
για το ξενοδοχείο. Ανάσταση στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Γύρος Κασσάνδρας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του
οβελία, απολαμβάνοντας μεζεδάκια με ουζάκι στον κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική και με τον οβελία να «πρωταγωνιστεί» μαζί με αρκετά
άλλα νόστιμα εδέσματα και γλέντι. Το απόγευμα αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου
Κασσάνδρας. Μια «πολυφωνία» τοπίων, χρωμάτων και στιλ που κερδίζουν τον επισκέπτη
με την πρώτη ματιά. Θα δούμε κι εδώ θαυμάσια χωριά, όπως την Κρυοπηγή, το Παλιούρι,
την Καλλιθέα, τη Νέα Σκιώνη, την Κασσάνδρεια κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσουμε στην παραδοσιακή Άφυτο, με την υπέροχη θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Γύρος Σιθωνίας
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της Σιθωνίας, της χερσονήσου της Χαλκιδικής με
την παραδεισένια φύση. Στην περιήγησή μας θα δούμε υπέροχα χωριά, όπως τον Νέο
Μαρμαρά, τη Σάρτη, το Πόρτο Κουφό, τη Βουρβουρού κ.ά. Στάση για καφέ και γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα
και καφέ στο κέντρο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Theophano Imperial 5* στην Καλλιθέα
✓ Τσουρεκάκια, κουλουράκια και κόκκινα αυγά στα δωμάτια
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
και χορευτικό συγκρότημα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Η κρουαζιέρα στις
ακτές του Αγίου Όρους. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
DELUXE

2ΚΛΙΝΟ
SUITE

3ο ΆΤΟΜΟ
SUITE

1ΚΛΙΝΟ
DELUXE

1ο ΠΑΙΔΊ
4-11 SUITE

17/4 SMILE PRICE

4

270 €

315 €

239 €

340 €

109 €

17/4

4

290 €

335 €

259 €

365 €

129 €

17/4 SMILE PRICE

5

329 €

405 €

305 €

409 €

115 €

17/4

5

349 €

425 €

325 €

439 €

130 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
ΚΑΛΛΙΘΕΑ,
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

THEPHANO
IMPERIAL

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
DELUXE

2ΚΛΙΝΟ
SUITE

3ο ΆΤΟΜΟ
SUITE

2ο ΠΑΙΔΊ
2-12 SUITE

1ΚΛΙΝΟ
DELUXE

17/4

3

175 €

219 €

16/4

4

219 €

285 €

150 €

90 €

240 €

195 €

115 €

16/4

5

255 €

349 €

310 €

240 €

140 €

365 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΆΝ σε Deluxe και έως 11 ετών ΔΩΡΕΆΝ σε Suite
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 15/3 με προκαταβολή 50%.
Μετά προσαυξάνονται 10%.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πάσχα με θέα
στον επιβλητικό Όλυμπο!

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤHN ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

BOMO OLYMPUS GRAND RESORT
Βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία κάτω απ’ τη σκιά του Ολύμπου και
δίπλα στην παραλία της Λεπτοκαρυάς και σε απόσταση 25χλμ.
Το συγκρότημα του Bomo Olympus Grand Resort διαθέτει για τη φιλοξενία σας 264 άνετα δωμάτια, που διακρίνονται σε Δίκλινα, Οικογενειακά
και Μπάνγκαλου, όλα με μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό και θέρμανση,
τηλέφωνο, TV, δωρεάν Wi-Fi, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο.
Στους χώρους του ξενοδοχείου θα απολαύσετε τα πολυτελή μπαρ, τα
εστιατόρια, τα άνετα σαλόνια, τις πισίνες, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το
γυμναστήριο, την παιδική χαρά και τους υπέροχους κήπους.
Περιλαμβάνεται καθημερινά πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς
και μεγάλους από τους ανιματέρ του ξενοδοχείου!

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ALL INCLUSIVE

4 & 5 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ελάτεια - Λεπτοκαρυά
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Ελάτεια
της Λάρισας, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής. Χρόνος
για γεύμα και αναχώρηση για την Λεπτοκαρυά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
BOMO OLYMPUS GRAND RESORT 4*. Ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση
στην εκκλησία για την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Βεργίνα (ξενάγηση) - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα και το νέο μουσείο. Θα έχετε την
ευκαιρία να μπείτε μέσα στον Τύμβο και να δείτε τους τάφους όπως είναι
σήμερα, ενώ θα θαυμάσετε τη διάσημη λάρνακα του Φιλίππου. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου, όπου
βρίσκεται η ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά. Μετάβαση στη Βέροια.
Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Ανάσταση
- Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιός Παντελεήμονας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή
μουσική, γλέντι, χορό και παραδοσιακό οβελία. Το απόγευμα μετάβαση στο
παραδοσιακό χωριό Παλαιός Παντελεήμονας. Χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Δευτέρα Πάσχα: Νάουσα - Έδεσσα
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας,
χτισμένη στους πρόποδες του Βερμίου, τη Νάουσα. Επίσκεψη στο Άλσος του
Αγίου Νικολάου, χρόνος για καφέ και βόλτα με το τρενάκι. Συνεχίζουμε για
την καταπράσινη Έδεσσα, όπου θα δούμε το πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο, το Υπαίθριο Μουσείο Νερού και την παλιά πόλη Βαρόσι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Αμπελάκια - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τέμπη, όπου θα προσκυνήσουμε στην
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στα ξακουστά
Αμπελάκια, με το περίτεχνο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς (18ου αιώνα)
και το Λαογραφικό Μουσείο. Χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΑΡΟΧΕΣ ALL INCLUSIVE

*FAMILY

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ
4-12

2ο ΠΑΙΔΊ
4-12

17/4

3

161 €

161 €

299 €

482 €

17/4 SMILE PRICE

4

239 €

225 €

335 €

95 €

215 €

17/4

4

198 €

198 €

370 €

590 €

17/4

4

259 €

245 €

360 €

105 €

230 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ.4)

17/4 SMILE PRICE

5

285 €

279 €

425 €

115 €

279 €

17/4

5

305 €

299 €

450 €

125 €

299 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο Βomo Olympus Grand Resort 4*, στην Λεπτοκαρυά Πιερίας ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Παροχές All
Inclusive καθημερινά μετά τις 18:00 (Αναψυκτικά, μπίρα & κρασί
στα γεύματα) ✓ Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής ✓ Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική ✓ Δείπνο την
Κυριακή του Πάσχα ✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Ξεναγηση
στη Βεργίνα ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο φόρος διαμονής (σελ. 4).
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 06:30

Πανόραμα Θράκης
Αδριανούπολη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κομοτηνή
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Κομοτηνή. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο CHRIS & EVE HOTEL 4*. Μεταφορά στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Αλεξανδρούπολη
Πρωινό και αναχώρηση για το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Παναγία
Κοσμοσώτειρα. Στη συνέχεια θα υπάρχει ενημέρωση και εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα περιηγηθούμε μέσα στο Δέλτα. Επόμενος σταθμός το Δάσος της Δαδιάς, όπου
λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης. Αναχώρηση για το Σουφλί, επίσκεψη και ξενάγηση στο
Μουσείο Μεταξιού. Στη συνέχεια σύντομη επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη για καφέ και
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Κομοτηνή - Πασχαλινό γεύμα - Ξάνθη
Πρωινό και επίσκεψη στο κέντρο της Κομοτηνής, που είναι ένας σπουδαίος εμπορικός,
οικονομικός και συγκοινωνιακός κόμβος της Θράκης. Η πόλη είναι επίσης διάσημη για
τις διάφορες ποικιλίες στραγαλιών και για τα ιδιαίτερα χαρμάνια Ελληνικού καφέ. Χρόνος
για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα. Το
απόγευμα θα μεταβούμε στην Ξάνθη με την πλούσια ιστορία, τα έθιμα και τις παραδόσεις. Επίσκεψη στην παλιά πόλη, με τα αρχοντικά και το παλιό Δημαρχείο, χτισμένη στην
πλαγιά του κάστρου με τα πλακόστρωτα δρομάκια. Ελεύθερος χρόνος για να δοκιμάσετε
τις τοπικές σπεσιαλιτέ και να ψωνίσετε παραδοσιακά γλυκά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Αδριανούπολη - Κάραγατς
Πρωινό και αναχώρηση για τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) με κατεύθυνση την Αδριανούπολη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη για να
θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά, το Σελιμιγιέ Τζαμί και τον πεζόδρομο με τη σκεπαστή
αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κάραγατς, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό όπου
στάθμευε το «Όριεντ Εξπρές». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για Αθήνα. Καθ’ οδόν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το
μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου
Νικολάου & της Παναγίας Παντάνασσας στη Λίμνη Βιστωνίδα. Πορεία για Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Chris & Eve Hotel 4* στην Κομοτηνή
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4 SMILE PRICE

4

209 €

195 €

259 €

17/4

4

229 €

215 €

279 €

17/4 SMILE PRICE

5

265 €

230 €

320 €

17/4

5

285 €

250 €

345 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
CHRIS & EVE

CHRIS & EVE

CHRIS & EVE

Πανόραμα
Ιωαννίνων
ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

GRAND SERAI
Χτισμένο σε μια έκταση 13 στρεμμάτων στην «καρδιά» των Ιωαννίνων. Συνδυάζει
άψογα την παραδοσιακή τοπική αισθητική με στοιχεία από την Ανατολή, ασύγκριτη πολυτέλεια και μοναδικές ανέσεις για μια αξέχαστη διαμονή 5 αστέρων.
Κάθε ένα από τα 216 δωμάτια και τις σουίτες του είναι προσεκτικά διαμορφωμένο και διακοσμημένο σε ιδιαίτερο Ανατολίτικο στιλ, με ζεστά χρώματα
και πολυτελείς υφές. Σε όλα υπάρχει ηχομόνωση, κλιματισμός, πρόσβαση στο
Internet, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, δορυφορική και pay TV.
Το Grand Serai Spa θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα των Ιωαννίνων, ενώ
στο εστιατόριο και μπαρ θα πάρετε τα γεύματα και τα ποτά σας, περνώντας
ευχάριστα την ώρα σας σε πολυτελείς χώρους με άψογη εξυπηρέτηση.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
3ο
1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 1o ΠΑΙΔΊ *ΧΑΓΙΆΤΙ
ΝΎΧΤΕΣ
STD
SUP ΆΤΟΜΟ STD
SUP
6-12
(4ΑΤ)

18/4

2

179 € 205 € 120 € 330 € 379 € 90 € 719 €

17/4

3

269 € 308 € 180 € 495 € 567 € 135 € 1.070 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

M. Παρασκευή: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού - Καλαμπάκας φθάνουμε
στο Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την Πινακοθήκη. Χρόνος για
γνωριμία με το χωριό και αναχώρηση για τα Γιάννενα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5*. Ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Καλπάκι (Πολεμικό Μουσείο) - Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ανατολικό και Κεντρικό Ζαγόρι. Ο ορεινός όγκος
της Πίνδου απλώνεται μπροστά μας επιβλητικός. Ξεκινάμε από το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το Πολεμικό Μουσείο. Περνώντας από την Αρίστη
και μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο Μεγάλο Πάπιγκο.
Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι, όπου θα δούμε από ψηλά το επιβλητικό φαράγγι
του Βίκου. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια για να δείτε τα παραδοσιακά
Ηπειρώτικα αρχοντικά και το βιωματικό σχολείο. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους, για να θαυμάσουμε τα γεφύρια Κόκκορου και Πλακίδα
(Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Κάστρο - Νησάκι - Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας από την παλιά πόλη και το Κάστρο.
Μετάβαση στο μώλο όπου θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το νησάκι της κυρα-Φροσύνης, για να δούμε το Μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Πασχαλινό γεύμα με μουσική και παραδοσιακό οβελία. Ελεύθερο απόγευμα.
Δευτέρα Πάσχα: Ελληνικό - Μονή Τσούκας - Μουσείο Βρέλλη
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου θα επισκεφθούμε το
μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεοδώρου Παπαγιάννη». Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη Μονή Τσούκας, ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα της Ηπείρου. Επόμενος σταθμός μας το Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα
ομοιώματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Δωδώνη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας φθάνουμε στη Δωδώνη, με το αρχαίο
θέατρο και το μαντείο. Πορεία για Αθήνα μέσω της νέας Ιονίας Οδού.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 5η μέρα.

Αναχώρηση: 17/4

4 & 5 ΜΕΡΕΣ Ώρα αναχώρησης: 07:00
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
SUP

3ο
ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ
STD
4-12

17/4 SMILE PRICE

4

335 €

369 €

258 €

533 €

210 €

17/4

4

359 €

394 €

278 €

558 €

230 €

17/4 SMILE PRICE

5

434 €

478 €

327 €

695 €

269 €

17/4

5

464 €

508 €

357 €

720 €

289 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις
που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*
στα Γιάννενα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αναστάσιμο
δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Το εισιτήριο για το νησάκι Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ο φόρος διαμονής (σελ. 4).
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4 & 5 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 16/4, 17/4

16/4, 17/4 ΑΘΗΝΑ - ΡΟΔΟΣ 08:15-09:15
20/4, 21/4 ΡΟΔΟΣ - ΑΘΗΝΑ 18:25-19:25

Πασχαλιά στο «νησί των Ιπποτών»

Ρόδος

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ρόδος (ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Ρόδο. Άφιξη στο «νησί των Ιπποτών»,
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την παλιά πόλη της Ρόδου. Εδώ θα
ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε σημαντικά μνημεία, όπως το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το
Νοσοκομείο των Ιπποτών, την Οδό των Ιπποτών και το Τέμενος του Σουλεϊμάν. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής μας MITSIS GRAND HOTEL 5* στην πόλη της Ρόδου ή SUNSHINE RHODES
HOTEL 4* στην Ιαλυσό. Τακτοποίηση και αργότερα μετάβαση στην εκκλησία για την περιφορά του
Επιταφίου. Νηστίσιμο δείπνο.
Μ. Σάββατο: Ρόδος - κρουαζιέρα στη Σύμη (προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας σε ένα από τα πιο γραφικά νησιά των Δωδεκανήσων,
τη Σύμη. Πρώτη στάση στον Πανορμίτη και θα αναχωρήσουμε για τη Χώρα. Με τρεις ώρες στη διάθεσή μας θα έχουμε χρόνο για να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα, όπως το επιβλητικό
Ρολόι του 1881, το άγαλμα του μικρού ψαρά, η Μητρόπολη, το Ναυτικό Μουσείο. Θα απολαύσουμε
επίσης τον καφέ μας στα παραδοσιακά καφενεία της προκυμαίας και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στη Ρόδο στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε στην πόλη της Ρόδου
την Αναστάσιμη ακολουθία - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Ρόδος - Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Πασχαλινό γεύμα στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ. Υπόλοιπη
μέρα ελεύθερη. Δείπνο.
Δευτέρα του Πάσχα: Ρόδος - Ιερά Μονή Τσαμπίκας - Λίνδος
Πρωινό και αναχώρηση για το ανατολικό μέρος της Ρόδου, όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό
ανδρικό μοναστήρι της Παναγίας Τσαμπίκας. Συνεχίζουμε για τη γραφική Λίνδο. Ανεβαίνοντας
στον ιερό βράχο της Ακρόπολης της Λίνδου θα δούμε τα ιπποτικά τείχη, βωμούς και βάσεις
αγαλμάτων, την Ελληνιστική στοά, τον Ναό της Παρθένου Λινδίας Αθηνάς και φυσικά θα θαυμάσουμε την υπέροχη θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Πόλη Ρόδου - Φιλέρημος - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τα τελευταία μας ψώνια. Αναχώρηση για τη Φιλέρημο. Φτάνοντας
θα θαυμάσουμε την αφιερωμένη στην Παναγία μονή και απέναντι το λιθόστρωτο δρόμο του Μαρτυρίου, με συντροφιά ένα πλήθος από παγόνια! Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η τελευταία μέρα του προγράμματος
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την
«Olympic Air» από και προς Ρόδο με βαλίτσα 23kg
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Mitsis Grand
Hotel 5* ή Sunshine Rhodes Hotel 4*
✓ All Inclusive πρόγραμμα στη διάθεσή μας για όλες τις μέρες
(περιλαμβάνονται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό
γεύμα με ζωντανή μουσική)
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πούλμαν όπως αναφέρονται
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός & επίσημος ξεναγός για όλες τις μέρες
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Η προαιρετική κρουαζιέρα στη Σύμη
αξίας 20 € κατ’ άτομο. Ό,τι δεν αναγράφεται στο παραπάνω
πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4). Φόροι αεροδρομίων 79 € κατ’ άτομο

SUNSHINE RHODES 4*
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
GV

3ο ΆΤΟΜΟ
GV

2ΚΛΙΝΟ
SV

3ο ΆΤΟΜΟ
SV

1ΚΛΙΝΟ
GV

17/4

4

325 €

295 €

345 €

315 €

395 €

16, 17/4

5

385 €

345 €

415 €

365 €

475 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

MITSIS GRAND HOTEL 5*
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
GV

3ο ΆΤΟΜΟ
GV

2ΚΛΙΝΟ
SV

3ο ΆΤΟΜΟ
SV

1ΚΛΙΝΟ
GV

17/4

4

355 €

305 €

375 €

365 €

425 €

16, 17/4

5

425 €

365 €

445 €

375 €

515 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/3 και για περιορισμένες θέσεις.
Μετά υπάρχει επιβάρυνση 15%

SUNSHINE RHODES

MITSIS GRAND

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Χίος - Πειραιάς
σε οικονομική θέση
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Chios Chandris Hotel 4*
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση
της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

5 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 16/4

Χίος

Με διαμονή στο ανακαινισμένο Chios Chandris 4*,
μπροστά στο λιμάνι της Χίου!
Μ. Πέμπτη: Πειραιάς - Χίος

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
CV
SV

2ΚΛΙΝΟ
PV

3ο 1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ
ΆΤΟΜΟ CV
SV

16/4 SMILE PRICE

5

389 € 405 €

410 € 320 € 530 € 542 €

16/4

5

415 € 435 €

440 € 345 € 560 € 570 €

CHIOS
CHANDRIS

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
CV
SV

2ΚΛΙΝΟ
PV

17/4

3

269 € 282 €

310 € 185 € 425 € 442 €

ΕΠΙΠΛΈΟΝ ΔΙΑΝ/ΣΗ
ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ

1

34 €

44 €

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW, PV: PORT VIEW

1ο παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Άφιξη στη Χίο και μεταφορά στο ξενοδοχείο CHIOS CHANDRIS HOTEL 4*. Επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για τα Μαστιχοχώρια, μοναδικό τόπο παραγωγής μαστίχας Χίου. Συνεχίζουμε για το Πυργί, με τη μοναδική αρχιτεκτονική των σπιτιών με τα ασπρόμαυρα γεωμετρικά
σχήματα στους τοίχους, που δίνουν στο χωριό το μοναδικό χαρακτήρα του. Επόμενος σταθμός
μας ο Μεσαιωνικός οικισμός των Μεστών, όπου όλα τα σπίτια έχουν ενωμένες τις στέγες με
μία είσοδο και μία έξοδο για όλο τον οικισμό, δημιουργώντας έναν κατοικούμενο λαβύρινθο!
Τελευταία επίσκεψη στην εκκλησία του Ταξιάρχη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και μετάβαση στην
περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - γεύμα - ελεύθερο απόγευμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
3ο 1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ
ΆΤΟΜΟ CV
SV

29 €

Μ. Παρασκευή: Χίος - Μαστιχοχώρια - Πυργί - Μεστά

Πρωινό και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, όπου θα δούμε τις Καρυές, με θέα έως
τις Μικρασιατικές ακτές. Πρώτος σταθμός η Νέα Μονή, το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο του
νησιού (1042 μ.X.). Επόμενος σταθμός το Μεσαιωνικό χωριό Ανάβατος, ο «Μυστράς του Αιγαίου».
Συνεχίζουμε με περιήγηση στο Μεσαιωνικό χωριό των Αυγωνύμων και επιστρέφουμε στην πόλη
της Χίου και στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μεταφορά στο Βροντάδο για να παρακολουθήσουμε το
έθιμο των ρουκετών, που λαμβάνει χώρα στην Ανάσταση, το Μεγάλο Σάββατο. Πρόκειται για μια
ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες ενορίες της πόλης, αυτές του Αγίου Μάρκου και
της Παναγίας Ερυθιανής. Ανάσταση και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αναστάσιμο δείπνο.

ΧΙΟΣ

38 €

Συγκέντρωση στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους και διανυκτέρευση εν πλω.

Μ. Σάββατο: Δυτική πλευρά (Καρυές - Νέα Μονή - Ανάβατος - Αυγώνυμα) - Βροντάδος

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα δρομολόγια σας:
16/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΙΟΣ «NISSOS RODOS» 20:00-04:15
20/4 ΧΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ «NISSOS SAMOS» 13:30-21:15

64 €

75 €

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί το Πασχαλινό γεύμα, με τον οβελία να «κυριαρχεί»,
συνοδεία πολλών τοπικών εδεσμάτων. Το απόγευμα μπορείτε να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας
τις ανέσεις του ξενοδοχείου και να κάνετε βόλτα στην πόλη.
Δευτέρα του Πάσχα: Ελεύθερο πρωινό - Χίος - Πειραιάς
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην πόλη, όπου θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε μαστίχα και
άλλα προϊόντα του νησιού. Μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για τον
Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά αργά το βράδυ.
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Πάσχα στην Καλντέρα!

Σαντορίνη
4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
17/4 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΟΑ352 07:10-07:55
20/4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΘΗΝΑ ΟΑ359 18:35-19:20

17/4 ΑΘΗΝΑ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΟΑ354 10:10-10:55
20/4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΑΘΗΝΑ ΟΑ361 21:20-21:55

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σαντορίνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και πτήση για τη Σαντορίνη. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ANDROMEDA VILLAS
4*, SPLENDOUR RESORT 5* ή ORIZONTES HOTEL 4*. Ελεύθερος χρόνος και νωρίς
το βράδυ μεταφορά στον Πύργο, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μοναδική
περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Μ. Σάββατο: Προφήτης Ηλίας - Οινοποιείο «Santo Wine» - Οία
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί ημερήσια εκδρομή. Θα επισκεφθούμε τον Προφήτη Ηλία, τον παραδοσιακό οικισμό Πύργο και τον αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι.
Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο οινοποιείο «Santo Wine» και θα δοκιμάσουμε
τα μοναδικά κρασιά του συνεταιρισμού. Το απόγευμα επίσκεψη στην Οία, όπου Θα
απολαύσουμε τις βόλτες μας στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια και στα καλντερίμια.
Το ηλιοβασίλεμα θα μας μείνει αξέχαστο από το χαρακτηριστικό σημείο παρατήρησης
αλλά και από κάθε σημείο του χωριού, αφού «βάφει» τον ουρανό σε ένα έντονο
κόκκινο - πορτοκαλί χρώμα. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο. Για την Ανάσταση
σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τη Μητρόπολη των Φηρών.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - ελεύθερη μέρα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημέρα ξεκούρασης και το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα με
οβελία στο ξενοδοχείο για όσους διαμένουν στο Andromeda Villas 4* ή στο Splendour
Resort 5*. Διανυκτέρευση.
Δευτέρα Πάσχα: Σαντορίνη - (προαιρετική κρουαζιέρα στο Ηφαίστειο) - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να
πάρουν μέρος στην κρουαζιέρα για την Παλιά και Νέα Καμένη 11:00-14:00 με τα εκδρομικά καΐκια (προαιρετική εκδρομή). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

SPLENDOUR RESORT

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Σαντορίνη - Αθήνα
με την «Olympic Air»
✓ Μία αποσκευή 23kg και μία χειραποσκευή 8kg ανά άτομο
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Andromeda
Villas 4* στο Ημεροβίγλι με ημιδιατροφή ή Splendour
Resort 5* στο Φηροστεφάνι με Αναστάσιμο δείπνο και
Πασχαλινό γεύμα ή Orizontes Hotel 4* στον Πύργο
με πρωινό
✓ Μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο της Σαντορίνης
✓ Μεταφορά από και προς τον Πύργο για την περιφορά
του Επιταφίου για όσους μένουν στο Andromeda Villas
και στο Splendour Resort
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
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ANDROMEDA VILLAS

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου 65 ευρώ ανά άτομο. Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως
προαιρετικό. Η κρουαζιέρα στην Παλιά και Νέα Καμένη
με κόστος 28 €
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 23/3
Μετά προσαυξάνονται 7%

ANDROMEDA VILLAS 4*

17/4

4

SPLENDOUR RESORT 5*
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ,
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
SUP

2ΚΛΙΝΟ
J.SUITE

1ΚΛΙΝΟ
STD

17/4

4

482 €

512 €

542 €

612 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, J.SUITE: JUNIOR SUITE

ORIZONTES HOTEL 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ

ORIZONTES

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

2ΚΛΙΝΟ
SUP

2ΚΛΙΝΟ
J.SUITE

3ο ΆΤΟΜΟ
J.SUITE

1ΚΛΙΝΟ
SUP

542 €

602 €

527 €

692 €

SUP: SUPERIOR, J.SUITE: JUNIOR SUITE

Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της
ημιδιατροφής. Δωμάτια με θέα καλντέρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
EXE

1ΚΛΙΝΟ
STD

1ο ΠΑΙΔΊ
2-12 ΕΧΕ

17/4

4

397 €

427 €

507 €

277 €

STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE

5 ΜΕΡΕΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομική θέση
Πειραιάς-Πάτμος-Πειραιάς
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Skala Hotel 3* στη Σκάλα
✓ Πρωινό καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο μετά την Ανάσταση στη Χώρα
✓ Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική σε παραδοσιακό
εστιατόριο στη Χώρα
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα. Τα εισιτήρια για τους Λειψούς. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

15/4 SMILE PRICE

5

379 €

325 €

449 €

15/4

5

405 €

345 €

479 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
Επιβάρυνση για 2κλινη εσωτερική ή 4κλινη εξωτερική καμπίνα:
42 € το άτομο ανά διαδρομή

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
SKALA HOTEL

Αναχώρηση: 15/4

Τα δρομολόγια σας:
15/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΤΜΟΣ «BLUE STAR II» 23:30 - 06:25
20/4 ΠΑΤΜΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR II» 13:40 - 21:05

Το νησί της Αποκάλυψης

Πάτμος

Μοναδική τελετή του Νιπτήρος τη Μ. Πέμπτη!
Μ. Τετάρτη: Πειραιάς - Πάτμος
Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά και απόπλους για την Πάτμο.
Μ. Πέμπτη: Χώρα (Τελετή Νιπτήρος) - 12 Ευαγγέλια στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης
Άφιξη νωρίς το πρωί και μεταφορά στο ξενοδοχείο SKALA HOTEL 3* για πρωινό. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για τη Χώρα, για να παρακολουθήσουμε την τελετή του Νιπτήρος,
που πραγματοποιείται μόνο στην Πάτμο και στα Ιεροσόλυμα. Επιστροφή στη Σκάλα. Γεύμα
(προαιρετικό) σε εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά
στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης, για να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία των 12 Ευαγγελίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Παρασκευή: Χώρα - Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Μονή Ευαγγελισμού
Πρωινό και αναχώρηση για το καστρομονάστηρο του Ιωάννου Θεολόγου. Συνεχίζουμε για
τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Περιήγηση στο Μεσαιωνικό κομμάτι της Χώρας, το Λαογραφικό
Μουσείο και το Αρχοντικό του Σημαντήρη. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Μονή Ευαγγελισμού, όπου θα παρακολουθήσουμε την Αποκαθήλωση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το
βράδυ μετάβαση στη Σκάλα, για την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Λειψοί (προαιρετικά) - Μονή Ι. Θεολόγου
Πρωινό και αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθεί προαιρετική
εκδρομή με καραβάκι στους Λειψούς. Προσκύνημα στην Παναγία του Χάρου, όπου στην
εικόνα η Παναγία δεν εμφανίζεται να κρατά το θείο βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό.
Επιστροφή στη Σκάλα και το βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση στη Μονή Ι. Θεολόγου.
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο σε εστιατόριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Κυριακή Πάσχα: Χώρα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με μουσική σε παραδοσιακό
χωριό. Το απόγευμα μετάβαση στη Χώρα, όπου τελείται o Εσπερινός της Αγάπης στο Μοναστήρι του Ιωάννου Θεολόγου. Το απόγευμα θα συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του Δήμου
στη Σκάλα (γλέντι με παραδοσιακούς χορούς). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Λάμπη - Κάμπος - Πειραιάς
Πρωινό και αναχώρηση για τη βόρεια πλευρά του νησιού, όπου θα δούμε τον Όρμο της Λάμπης με τα πολύχρωμα βότσαλα. Στη συνέχεια θα γευματίσουμε στον Κάμπο, την πιο γραφική
παραλία του νησιού. Επιστρέφουμε στη Σκάλα, απ’ όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο και θα
αναχωρήσουμε για Πειραιά.
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Η «αρχόντισσα» των Κυκλάδων

Σύρος

Τα δρομολόγια σας:
17/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΥΡΟΣ «BLUE STAR ΙΙ» 09:00-12:30
20/4 ΣΥΡΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR PAROS» 16:00-19:45

4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4

Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Σύρος
Συγκέντρωση το πρωί στο Λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση
για Σύρο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας DOLPHIN BAY 4*
στον Γαλησσά ή NISAKI HOTEL 3* στο κέντρο της πόλης. Μεταφορά στον Επιτάφιο
στην Ερμούπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Σύρος - Γύρος του νησιού (ξενάγηση από επίσημο ξεναγό) Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση μαζί με τον τοπικό ξεναγό μας για τον Μεσαιωνικό οικισμό
της Άνω Σύρου, όπου θα επισκεφθούμε τον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, το Μοναστήρι των Καπουτσίνων, το Μοναστήρι των Ιησουϊτών, την Πιάτσα, τα
λαογραφικά μουσεία και μετά, μέσα από τα στενά δρομάκια, θα φθάσουμε στο «κάτω
τέρμα», όπου θα μας περιμένει το πούλμαν για να μας μεταφέρει στην Ερμούπολη.
Εκεί θα επισκεφθούμε πεζή τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, τη συνοικία Βαπόρια,
τη «μικρή Βενετία» και το μνημείο του Άταφου Αγωνιστή. Προαιρετική επίσκεψη στο
πρώτο θέατρο-όπερα της Ελλάδας. Θα επισκεφθούμε ακόμη το Πνευματικό Κέντρο
και το μουσείο με τα αντίγραφα Κυκλαδικής Τέχνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το
Γυμνάσιο της Νέας Ελλάδας, το Δημαρχείο στην Πλατεία Μιαούλη και τον Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου με την αυθεντική εικόνα του El Greco. Αμέσως μετά επιβίβαση στο
πούλμαν για να πραγματοποιήσουμε το γύρο της Σύρου. Περιλαμβάνει όλο το νότιο
τμήμα του νησιού με τις θαυμάσιες παραλίες, όπως Αζόλιμνος, Βάρη, Μεγάλος Γιαλός,
Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς και Κίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ
Ανάσταση στην περιοχή διαμονής - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να ψήσουμε τον οβελία, με ουζάκι και μεζεδάκι.
Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα συνοδεία τοπικής ορχήστρας (για όσους διαμένουν στο
Dolphin Bay). Όσοι επιλέξουν να διαμείνουν στο κέντρο του νησιού θα έχουν Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο.
Δευτέρα Πάσχα: Σύρος - Πειραιάς
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση
στο πλοίο, απόπλους.
NISAKI HOTEL

DOLPHIN BAY

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Σύρος - Πειραιάς
σε οικονομική θέση
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις που αναφέρονται
✓ Διαμονή στα ξενοδοχεία Nisaki Hotel 3* στην Ερμούπολη ή στο Dolphin Bay 4* στον Γαλησσά
✓ Ημιδιατροφή με Αναστάσιμο δείπνο, προμεσημβρινό
μπουφέ και Πασχαλινό γεύμα με μουσική από τοπική ορχήστρα καθώς και αναψυκτικά, βαρελίσια μπίρα και κρασί
στα γεύματα, για όσους διαμένουν στο Dolphin Bay 4*
✓ Πρωινό, Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε
τοπικά εστιατόρια για όσους διαμένουν στο Nisaki 3*
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός & Ασφάλεια αστικής ευθύνης
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DOLPHIN BAY

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

DOLPHIN BAY
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο
ΆΤΟΜΟ

2ο ΠΑΙΔΊ 1ΚΛΙΝΟ
2-12

*4ΚΛΙΝΟ
(2+2)

17/4

3

179 €

130 €

55 €

230 €

460 €

16, 17/4

4

220 €

160 €

70 €

289 €

575 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε κουκέτα
Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα 15 € το δωμάτιο τη βραδιά
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

DOLPHIN BAY

NISAKI HOTEL
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4

4

315 €

245 €

410 €

Τα Μονόκλινα δωμάτια είναι εσωτερικά.
Αναστάσιμο Δείπνο και Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο

DOLPHIN BAY
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ STD

17/4 SMILE PRICE

4

289 €

245 €

349 €

130 €

17/4

4

309 €

265 €

369 €

140 €

Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα 15€ το δωμάτιο/νύχτα

ΠΑΙΔΊ 4-12

STD: STANDARD

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα σε οικονομική θέση
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Tinos Beach 4* στα Κιόνια
✓ Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Ραφήνας
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
στη θέση της ημιδιατροφής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Γύρος του νησιού Μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο κατά
την άφιξη και αναχώρηση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Είσοδος στους επισκέψιμους χώρους.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4 SMILE PRICE

4

249 €

195 €

295 €

17/4

4

269 €

215 €

315 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
TINOS BEACH

TINOS BEACH

TINOS BEACH

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4

Τα δρομολόγια σας:
17/4 ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ «SUPERFERRY» 07:50 - 11:35
20/4 ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ «SUPERFERRY» 14:35 - 18:30

Τήνος

Πάσχα στο νησί των παραδόσεων
Μ. Παρασκευή: Ραφήνα - Τήνος
Αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους με προορισμό
την Τήνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο TINOS BEACH 4* στα Κιόνια.Ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος έως το βράδυ που θα μεταφερθούμε στην εκκλησία για την
ακολουθία του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού - Αναστάσιμο δείπνο
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα δούμε τις φυσικές ομορφιές, την
ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική των σπιτιών με τους γραφικούς περιστεριώνες, το αρχοντικό χωριό του Χαλεπά, τον Πύργο, το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας όπου βρέθηκε
η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, τον Βόλακα και την εκκλησία της Μεγαλόχαρης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ θα πάρουμε τη λαμπάδα μας και γεμάτοι κατάνυξη θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Αναστάσεως. Επιστρέφουμε στο
ξενοδοχείο και απολαμβάνουμε το Αναστάσιμο δείπνο μας, όπου θα «πρωταγωνιστεί» η
πατροπαράδοτη μαγειρίτσα!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του
οβελία, απολαμβάνοντας το μεζεδάκι μας με ουζάκι στον κήπο και τις εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου. Όταν οι λιχουδιές ετοιμαστούν θα πραγματοποιηθεί το γιορτινό Πασχαλινό
γεύμα με γλέντι και διασκέδαση, ώστε να τηρήσουμε τις παραδόσεις! Υπόλοιπο ημέρας
ελεύθερο. Η Τήνος, εκτός από το θρησκευτικό στοιχείο και την κατανυκτική ατμόσφαιρα,
που αποτελεί τον κυριότερο πόλο έλξης επισκεπτών, έχει πολλά ακόμα να προσφέρει χαρίζοντας τη γοητεία της. Πρώτα απ’ όλα τη θερμή φιλόξενη ατμόσφαιρα που δημιουργούν
οι κάτοικοί της και το πανέμορφο τοπίο. Έπειτα, οι χρυσαφένιες αμμουδιές σε καταπληκτικές παραλίες όπως τα Κιόνια και ο Άγιος Σώστης, το επιβλητικό τοπίο που ξυπνά τους
θρύλους του παρελθόντος σε χωριά όπως ο Βόλακας και το Εξώμβουργο, οι γραφικοί
οικισμοί με τις καμάρες, τα πλακόστρωτα, τα παραδοσιακά σπίτια με τους περιστεριώνες,
τα ταβερνάκια με τις πεντανόστιμες νησιώτικες λιχουδιές και τα προϊόντα της τοπικής
φύσης. Όλα αυτά και πολλά ακόμα, θα κάνουν την Τήνο να σας μείνει αξέχαστη.
Δευτέρα Πάσχα: Τήνος - Ραφήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο
πλοίο και απόπλους για τη Ραφήνα. Επιστροφή στην Αθήνα.
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4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 17/4
Ώρα αναχώρησης: 07:15

Σκύρος
Πάσχα στο νησί της έμπνευσης
& της παράδοσης
Μ. Παρασκευή: Κύμη - Σκύρος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Κύμη, όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ με προορισμό το λιμάνι της Σκύρου, Λιναριά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με τις
τοπικές σπεσιαλιτέ και αναχώρηση για το ξενοδοχείο PERIGIALI HOTEL 3*, στα Μαγαζιά.
Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση στη Χώρα για την περιφορά
του Επιταφίου. Δείπνο σε εστιατόριο.
Μ. Σάββατο: Χώρα - Μαγαζιά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε βράχο. Θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα περπατώντας στα στενά σοκάκια με τα παραδοσιακά καταστήματα και τα Βυζαντινά μνημεία που κοσμούν τις πλατείες του νησιού.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς και στη συνέχεια
θα δούμε την Πλατεία Ελευθερίας ή Πλατεία Αιώνιας Ποίησης, αφιερωμένη στον Βρετανό
ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ. Μεταφορά στην περιοχή Μαγαζιά, όπου θα έχουμε χρόνο για
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ θα μεταβούμε για την παρακολούθηση της ακολουθίας της Ανάστασης στη Χώρα. Μας περιμένει Αναστάσιμο δείπνο
με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα σε τοπικό εστιατόριο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Βόρειο τμήμα (γύρος νησιού)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Θα απολαύσουμε το ουζάκι με το μεζεδάκι και ακολουθεί
το Πασχαλινό γεύμα, με τον οβελία να «κυριαρχεί» και άλλα νόστιμα εδέσματα σε τοπικό
εστιατόριο. Το απόγευμα αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, μέσα από μια
δενδροσκέπαστη πευκόφυτη διαδρομή και ένα υπέροχο τοπίο με πανέμορφες παραλίες μέχρι τον Πεύκο. Στάση για καφέ στη γραφική Ατσίτσα, ένα βορειοδυτικό χωριό με
φυσικό λιμάνι και πλούσια βλάστηση που φθάνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Νότιο τμήμα (γύρος νησιού) - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα του νησιού, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει
το πούλμαν, περνώντας από τη δημοφιλή παραλία Καλαμίτσα. Πριν αποχαιρετίσουμε το
παραδοσιακό νησί θα επισκεφθούμε τη φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια, μία από τις πιο
σπάνιες μικρόσωμες φυλές που υπάρχουν στον κόσμο. Μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα
επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ για την Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Perigiali Hotel 3* στα Μαγαζιά
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά σε τοπικό εστιατόριο
✓ Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της
ημιδιατροφής σε τοπικό εστιατόριο
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

17/4 SMILE PRICE

4

299 €

235 €

385 €

215 €

17/4

4

324 €

255 €

409 €

235 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ
PERIGIALI HOTEL

PERIGIALI HOTEL

PERIGIALI HOTEL

6 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 16/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Χανιά σε οικονομική θέση
και Ηράκλειο - Πειραιάς σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
✓ Διαμονή 2 νύχτες στο ξενοδοχείο Akali Hotel 4* στα Χανιά
και 3 νύχτες στο Aquila Atlantis 5* στο Ηράκλειο
✓ Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία καθημερινά
✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδ/φής
✓ Λαμπάδα για την Ανάσταση
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Το εισιτήριο για την
Σπιναλόγκα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

16/4 SMILE PRICE

6

479 €

355 €

639 €

16/4

6

509 €

380 €

679 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 14/3 και για περιορισμένες θέσεις
Επιβάρυνση για 2κλινη εσωτερική καμπίνα:
Ηράκλειο-Πειραιάς 21 € το άτομο

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ
AKALI HOTEL

AKALI HOTEL

AQUILA ATLANTIS

Τα δρομολόγια σας:
16/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΧΑΝΙΑ «BLUE GALAXY» 12:00-20:00
21/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ «KNOSSOS PALACE» 21:00-06:30

Πάσχα στην Κρήτη

Με διαμονή στα κεντρικότατα ξενοδοχεία Akali 4*
στα Χανιά και Aquila Atlantis 5* στο Ηράκλειο!
Μ. Πέμπτη: Πειραιάς - Χανιά
Πρωινός απόπλους από Πειραιά για Χανιά. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο
κεντρικό ξενοδοχείο AKALI HOTEL 4*. Το βράδυ περιήγηση στην παλιά πόλη των Χανίων
και στο καταπληκτικό Ενετικό λιμάνι. Προαιρετική παρακολούθηση της λειτουργίας των
Αχράντων Παθών στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Δείπνο.
M. Παρασκευή: Νέα Πόλη - Ακρωτήρι - Ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς
Μετά το πρωινό περιήγηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων θα δούμε το σπίτι του Ελ. Βενιζέλου,
το Ανάκτορο του Πρίγκιπα Γεωργίου, ενώ στο Ακρωτήρι θα επισκεφθούμε τους τάφους των
Βενιζέλων. Συνεχίζουμε για το οροπέδιο του Ομαλού, σε υψόμετρο 1.050μ., και θα φθάσουμε μέχρι το Ξυλόσκαλο, είσοδο του Φαραγγιού Σαμαριάς. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Παρακολούθηση του Επιταφίου στο μοναστήρι Χρυσοπηγής.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Κουρνά - Ρέθυμνο - Αρκάδι - Ηράκλειο
Αναχώρηση από Χανιά, αφού προηγουμένως επισκεφθούμε την ξακουστή κεντρική αγορά.
Πρώτη στάση στη Λίμνη Κουρνά. Συνεχίζουμε για Ρέθυμνο. Άφιξη στο ιστορικό κέντρο και
επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Αργά το απόγευμα άφιξη στο Ηράκλειο. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο AQUILA ATLANTIS 5*. Το βράδυ Αναστάσιμη λειτουργία. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Τάφος Καζαντζάκη - Ενυδρείο Κρήτης
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Αργότερα το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον Τάφο του Καζαντζάκη και στη συνέχεια
το ενυδρείο, τον «Θαλασσόκοσμο» της Μεσογείου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα Πάσχα: Ελούντα - Σπιναλόγκα - Αγ. Νικόλαος - Ιεράπετρα
Πρώτη στάση για επίσκεψη στον Αγ. Γεώργιο στο Σεληνάρι. Συνεχίζουμε με την Ελούντα.
Στάση για καφέ ή προαιρετική επίσκεψη στην Σπιναλόγκα. Ακολουθεί γνωριμία με τον Άγιο
Νικόλαο. Τελευταίος σταθμός η Ιεράπετρα. Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο Ηράκλειο
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
Τρίτη: Κνωσός - Φαιστός - Γόρτυνα - Μάταλα - Αρχαιολογικό Μουσείο - Ηράκλειο - πλοίο
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο περίφημο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Στη συνέχεια
επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Αργότερα, από τη Γόρτυνα θα πάμε στη
Φαιστό και στα Μάταλα. Γεύμα στην παραλία. Μεταφορά στο λιμάνι. Διανυκτέρευση εν πλω.
Τετάρτη: Πειραιάς
Άφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά.
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Πρωτομαγιά
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΕΡΑΤΕΙΝΗ, ΦΩΚΙΔΑ

ΔΡΕΠΑΝΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Delphi Beach

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

The Grove Seaside
από

από

109€

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ MV

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2ο ΠΑΙΔΊ
2-12

AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

3ο ΆΤΟΜΟ

2ο ΠΑΙΔΊ
2-12

1ΚΛΙΝΟ MV

1/5

2

109 €

75 €

173 €

55 €

1/5

2

105 €

80 €

169 €

60 €

30/4

3

159 €

110 €

255 €

80 €

30/4

3

152 €

115 €

249 €

85 €

MV: MOUNTAIN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

140€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
EXE

2ΚΛΙΝΟ
J.SUITE

1ΚΛΙΝΟ
STD

*ΜΕΖΟΝΈΤΑ
(4ΑΤ)

1/5

2

140 €

170 €

210 €

200 €

500 €

STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΆΝ σε Junior Suite
2ο παιδί 4-12 50% έκπτωση σε Junior Suite
3ο άτομο 30 % έκπτωση στην κατά άτομο τιμή
*Συνολική τιμή για 4 άτομα

MV: MOUNTAIN VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5€ το δωμάτιο τη βραδιά

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

AKS Porto Heli

KAMENA ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

AKS Hinitsa Bay

Mitsis Galini

από

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ!

από

100€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

2ΚΛΙΝΟ SV

1ΚΛΙΝΟ MV

1ΚΛΙΝΟ SV

AΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

2ΚΛΙΝΟ SV

1ΚΛΙΝΟ MV

1ΚΛΙΝΟ SV

1/5

2

100 €

108 €

171 €

183 €

1/5

2

112 €

121 €

190 €

205 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ 3ο άτομο -50%
2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε δωμάτια με ενδιάμεση
πόρτα -30% στο δεύτερο δωμάτιο.
*PLUS: Ελεύθερη κατανάλωση ποτών (κρασί, μπίρα, αναψυκτικά και
νερό) κατά τη διάρκεια του δείπνου.

από

112€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ PLUS*

MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW
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από

105€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ

Alkyon Resort

MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ 3ο άτομο -50%
2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε δωμάτια με ενδιάμεση
πόρτα -30% στο δεύτερο δωμάτιο.

129€

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ

1/5

2

2ΚΛΙΝΟ
STD MV

2ΚΛΙΝΟ
STD SV

1ΚΛΙΝΟ
STD MV

1ΚΛΙΝΟ
STD SV

*ΜΕΖΟΝΈΤΑ

129 €

142 €

195 €

205 €

348€

STD: STANDARD, MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ & 2ο παιδί έως 12 ετών 30€/βραδιά
3ο άτομο 40€/βραδιά
*Τιμή για όλο το κατάλυμα έως 4 άτομα

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΌΣ ΦΌΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΉΣ (ΣΕΛ. 4)

Εκδρομές
Πρωτομαγιάς
Βόλος - Πήλιο

Καλαμπάκα

Σέρρες - Δράμα

Τρενάκι «Μουντζούρης»

Μονές Μετεώρων

Λίμνη Κερκίνη

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο
Αρχαιολογικό Μουσείο (ξενάγηση)
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση τον Βόλο.
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο
Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα στη
χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο υπέροχο Νεοκλασικό
κτίριο του 1909. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για βόλτα στην πόλη με τα γνωστά τσιπουράδικα.
Άφιξη στο ξενοδοχείο PARK HOTEL 4* στο κέντρο του
Βόλου. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Τρενάκι του Πηλίου («Μουντζούρης») Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και προαιρετική ανάβαση στις όμορφες
πλαγιές του Πηλίου με τον «Μουντζούρη», το
ατμοκίνητο τρενάκι με τα 4 βαγόνια και τις πιο στενές
σιδηροδρομικές γραμμές του κόσμου. Στο τέρμα
της διαδρομής φθάνουμε στο κέντρο του χωριού
Μηλιές, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία των
Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Επιβίβαση στο πούλμαν
και συνεχίζουμε για την παραδοσιακή Βυζίτσα. Για
όσους δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή με το τρενάκι
θα γίνει η εκδρομή Λεχώνια - Μηλιές με το πούλμαν.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το
Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά, με τα πολλά
αρχοντικά. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα, «το μπαλκόνι
του Πηλίου», με το παραδοσιακό της χρώμα και
την ιδιαίτερη Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Πορεία
επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Καστράκι
Αναχώρηση από Αθήνα. Άφιξη και περιήγηση στα
όμορφα χωριά της Λίμνης Πλαστήρα: Κρυονέρι,
Πεζούλα, Νεοχώρι, Μπελοκομίτη και καταλήγουμε
στο φράγμα, μήκους 220μ. Στάση για φωτογραφίες
και αγορές ντόπιων προϊόντων. Συνεχίζουμε με
το γύρο της λίμνης, που αξίζει να αναφέρουμε ότι
κατασκευάστηκε το 1959, βασισμένη σε μια ιδέα του
Νικολάου Πλαστήρα. Προαιρετικό γεύμα με θέα τη
λίμνη και άφιξη στο ξενοδοχείο GRAND METEORA
4*SUP (Καστράκι). Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Μονές Μεγάλου Μετεώρου & Αγ.
Στεφάνου - Τρίκαλα
Πρωινό και μετάβαση στα Μετέωρα, όπου θα
πραγματοποιηθεί ξενάγηση από επίσημο ξεναγό
σε δύο από τις πιο αξιόλογες μονές, Μεγάλου
Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Ακολουθεί επίσκεψη
στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο κέντρο
της πόλης. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για τα
Τρίκαλα, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα για βόλτα
στην παλιά πόλη και στον πεζόδρομο με τα πολλά
καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη Περτούλι - Αθήνα
Πρωινή εξόρμηση στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα
χωριά του Κόζιακα. Στάσεις στην Πύλη, στη Βυζαντινή
εκκλησία Πόρτα Παναγιά (1283), στη γέφυρα του Αγ.
Βησσαρίωνα. Συνεχίζουμε για την Ελάτη, μέσα στο
ομώνυμο δάσος. Στάση για καφέ και επισκεπτόμαστε
το Περτούλι. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο SIRIS
HOTEL 4* στον Λευκώνα. Δείπνο.
2η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη Άνω Πορόια
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη διαδρομή
προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε
στο Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη. Χρόνος
για περίπατο και προαιρετική βαρκάδα, αλλά και
φαγητό. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω
Πορόια αγναντεύοντας την κοιλάδα και τη λίμνη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αμφίπολη - Σπήλαιο Αλιστράτης - Δράμα
Πρωινό και αναχώρηση για την Αμφίπολη όπου
θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο.
Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα
σπήλαια της Ελλάδας, αυτό της Αλιστράτης. Πολύ
κοντά μας η Δράμα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε το πάρκο της Αγίας Βαρβάρας σε
ειδυλλιακή τοποθεσία στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη.
Επίσκεψη στο ναό του πολιούχου Αγίου Δημητρίου,
χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους και το κέντρο της πόλης. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχώρηση: 1/5

Αναχώρηση: 1/5

Αναχώρηση: 30/4

Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ώρα αναχώρησης: 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

Ώρα αναχώρησης: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 4-10

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

1/5 SMILE PRICE

3

159 €

145 €

209 €

70 €

1/5 SMILE PRICE

3

179 €

165 €

245 €

125 €

30/4 SMILE PRICE

4

205 €

165 €

255 €

135 €

1/5

3

179 €

165 €

229 €

80 €

1/5

3

199 €

185 €

265 €

135 €

30/4

4

225 €

185 €

275 €

145 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο ✓
Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου.
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Το εισιτήριο για τον
«Μουντζούρη» (10€ πληρωτέο στο γραφείο). Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό στις μονές
Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου ✓ Διαμονή στο Grand
Meteora 4*SUP, στο Καστράκι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓
Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ Διαμονή στο Siris Hotel 4* στον Λευκώνα
Σερρών ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής
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Εκδρομές
Πρωτομαγιάς
Ορεινή Ναυπακτία

Τζουμέρκα

Σύβοτα - Κέρκυρα

Αράχωβα - Τριζόνια

Φύση και παράδοση!

Πάργα - Παξοί

1η μέρα: Αράχωβα - Μεταλλευτικό Πάρκο
Φωκίδας - Ιτέα Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεση
στάση θα φτάσουμε στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα,
όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και ψώνια.
Συνεχίζουμε για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας,
το «Vagonetto». Θα κάνουμε βόλτα (προαιρετικά) με
τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, θα δούμε το
μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως». Τελευταίος
σταθμός μας η Ιτέα για το μεσημεριανό προαιρετικό
γεύμα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DELPHI
BEACH 4*, στην Ερατεινή. Δείπνο.

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω
Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα Πρωινή αναχώρηση
από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω της γέφυρας
Ρίου-Αντιρρίου και περνώντας από το χωριό Πέτα,
όπου έγινε η ιστορική μάχη με τους Τούρκους,
φθάνουμε στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε το
μοναδικό θέαμα των φιόρδ της τεχνητής λίμνης
Πουρναρίου. Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το
Παλαιοκάτουνο, με την Κόκκινη Εκκλησία. Επόμενος
σταθμός μας το Βουργαρέλι, όπου θα επισκεφθούμε
το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. Ελεύθερος χρόνος. Το
απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο BYZANTINO HOTEL
4* στην Άρτα. Τακτοποίηση, δείπνο.

1η μέρα: Αθήνα - Σύβοτα Αναχώρηση, πέρασμα από
τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, από την υποθαλάσσια ζεύξη
Ακτίου-Πρέβεζας και πορεία παράλληλα με τις ακτές του
Ιονίου. Άφιξη στα Σύβοτα, την «Καραϊβική της Ελλάδας».
Τακτοποίηση στο FILAKAS HOTEL 3*. Δείπνο.
2η μέρα: Σύβοτα - Κρουαζιέρα στους Παξούς Πάργα Πρωινό και αναχώρηση για την Πάργα, όπου
θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο με προορισμό τους
καταπράσινους Παξούς! Επίσκεψη στη γραφική Λάκκα
και τις Γαλάζιες Σπηλιές. Στην πρωτεύουσα (Γάιος) θα
έχουμε χρόνο για γεύμα και βόλτα. Επιστροφή στην
Πάργα, τον ορισμό της γραφικότητας! Περιήγηση
στην παλιά πόλη και στα σοκάκια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Κέρκυρα - Παλαιοκαστρίτσα - Κανόνι Ποντικονήσι Πρωινό και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα, όπου θα επιβιβαστούμε στο φέρι-μποτ για την
Κέρκυρα. Ξεκινάμε με επίσκεψη σε εργαστήρι παρασκευής του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Συνεχίζουμε
βόρεια για την Παλαιοκαστρίτσα. Ψηλά στο βράχο
προβάλλει η Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Θα δούμε ακόμα το Κανόνι και το Ποντικονήσι. Επίσκεψη στη Μονή
Βλαχερνών και καταλήγουμε στην περίφημη Πλατεία
Σπιανάδα. Σεργιάνι στα καντούνια και θα πιούμε τον
καφέ μας στο Λιστόν. Επιστροφή στα Σύβοτα και στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πηγές Αχέροντα - Νεκρομαντείο Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για τις πηγές του
Ποταμού Αχέροντα, στο χωριό Γλυκή. Ύστερα θα
επισκεφθούμε το πιο φημισμένο νεκρομαντείο του
αρχαίου Ελληνικού κόσμου, στο χωριό Μεσοπόταμος. Πορεία για Αθήνα.

2η μέρα: Ορεινή Ναυπακτία - Μονή Βαρνάκοβας
- Άνω Χώρα - Ελατού Πρωινό και αναχώρηση
για την Ορεινή Ναυπακτία, όπου θα επισκεφθούμε
την ιστορική Μονή Βαρνάκοβας. Στη συνέχεια θα
μεταβούμε στην Ελατού, χτισμένη σε υψόμετρο
1000μ., μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Η ορεινή
διαδρομή μας καταλήγει στην Άνω Χώρα, όπου
θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για βόλτα και γεύμα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Τριζόνια - Γαλαξίδι - Αθήνα Πρωινό
και αναχώρηση για τις ακτές του Κορινθιακού
Κόλπου και συγκεκριμένα τα Χάνια. Από εκεί με το
καΐκι, σε πέντε λεπτά, θα περάσουμε στο Τριζόνια,
ένα καταπράσινο μικροσκοπικό αλλά κατοικημένο
νησί στον Κορινθιακό. Διαθέτει ένα πανέμορφο
φυσικό λιμάνι, ταβερνάκια και καφέ, αλλά δεν
διαθέτει… αυτοκίνητα, των οποίων απαγορεύεται
η κυκλοφορία. Χρόνος για καφέ και περίπατο.
Επιστροφή στη στεριά, επίσκεψη στο Γαλαξίδι για
γεύμα και αναχώρηση για Αθήνα.

Αναχώρηση: 1/5

Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΝΑΧΩΡΗΣΗ

3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά
- Θέρμο - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το
Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα,
για να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της.
Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά. Μετάβαση
στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα στα
ταβερνάκια. Συνεχίζουμε τη μαγευτική μας διαδρομή
κάνοντας το γύρο της λίμνης Τριχωνίδας. Άφιξη στην
Αθήνα αργά το απόγευμα.

Αναχώρηση: 1/5

Ώρα αναχώρησης: 07:45 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

1/5 SMILE PRICE

3

165 €

140 €

215 €

75 €

1/5

3

185 €

160 €

235 €

90 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή
στο ξενοδοχείο Delphi Beach 4* στην Ερατεινή ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ Το εισιτήριο για τα Τριζόνια ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Σπήλαιο
Ανεμότρυπας - Πράμαντα - Μελισσουργοί)
Πρωινό και αναχώρηση για τα «σκαρφαλωμένα» στα
βουνά χωριά (καιρού επιτρέποντος). Μέσω Πλάκας
φθάνουμε στα γραφικά Άγναντα. Επίσκεψη στο
Σπήλαιο Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό). Επόμενος
σταθμός τα Πράμαντα. Χρόνος για γεύμα και μετάβαση
στους γειτονικούς Μελισσουργούς, για καφέ και
περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Αναχωρήσεις: 30/4, 1/5

Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
SUP

3ο ΆΤΟΜΟ
STD

1ΚΛΙΝΟ
STD

1/5 SMILE PRICE

3

165 €

181 €

130 €

215 €

1/5

3

185 €

205 €

150 €

235 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1/5 SMILE PRICE
1/5
30/4 SMILE PRICE
30/4

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ

3
3
4
4

189 €
209 €
269 €
289 €

165 €
185 €
235 €
255 €

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

225 €
245 €
330 €
350 €

125 €
145 €
185 €
205 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Byzantino Hotel 4* στην Άρτα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή
στο ξενοδοχείο Filakas Hotel 3* στα Σύβοτα ✓ Εισιτήρια πλοίου
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα ✓ Η κρουαζιέρα στους
Παξούς ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Λουτρά Πόζαρ

Ναύπλιο

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Bυτίνα - Δημητσάνα - Λεωνίδιο Μυστράς - Αρεόπολη

1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγ. Αθανάσιος
Αναχώρηση από την Αθήνα για τους πρόποδες του
Όρους Καϊμακτσαλάν και μέσω της πανέμορφης
Βέροιας φθάνουμε στον ορεινό παραδοσιακό οικισμό
του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. «Φωλιάζει» σε ένα
οροπέδιο, σε υψόμετρο 1.180-1.240μ. Περιβάλλεται
από δάση οξιάς, ενώ πάνω από το χωριό δεσπόζει η
κορυφή «Πιπερίτσα», με υψόμετρο 1.998 μέτρα. Άφιξη
στο ξενοδοχείο LITHOS RESORT & SPA 3* SUP,
τακτοποίηση. Δείπνο.
2η μέρα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ Πρωινό και
ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο
πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες και συνεχίζουμε για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, 13χλμ. από την
Αριδαία. Οι εγκαταστάσεις είναι χτισμένες στις όχθες
του Θερμοπόταμου που διασχίζει την περιοχή. Τα
ιαματικά θερμά νερά, με σταθερή θερμοκρασία 37οC,
αναβλύζουν εδώ και χιλιάδες χρόνια από τα βουνό.
Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νυμφαίο - «Αρκτούρος» - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Νυμφαίο και επίσκεψη
στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Προστασίας της
Αρκούδας «Αρκτούρος». Ελεύθερος χρόνος στον
παραδοσιακό διατηρητέο οικισμό Νυμφαίο. Ο
επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει το περιβαλλοντικό
κέντρο, να θαυμάσει την τοπική αρχιτεκτονική με τις
μεταλλικές σκεπές και να ξεναγηθεί στο καταφύγιο
της αρκούδας. Πορεία για Αθήνα.

1η μέρα: Βυτίνα - Δημητσάνα - Στεμνίτσα Δρέπανο Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική
Βυτίνα, σε υψόμετρο 1.000μ. στο Μαίναλο και μέσα
στα έλατα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για τη
Δημητσάνα με την επιβλητική θέα, όπου θα έχουμε
τη δυνατότητα αν είναι ανοικτό να επισκεφθούμε το
υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Χρόνος για γεύμα
και επίσκεψη στην παραδοσιακή Στεμνίτσα. Άφιξη στο
ξενοδοχείο THE GROVE SEASIDE HOTEL 4* στο
Δρέπανο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

Αναχώρηση: 1/5

Αναχώρηση: 1/5

Ώρα αναχώρησης: 06:45 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
AΝΑΧΩΡΗΣΗ

Λακωνική Μάνη

2η μέρα: Λεωνίδιο - Μονή Ελώνης - Πλάκα Πρωινό και αναχώρηση για το Λεωνίδιο, όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο. Συνεχίζουμε για τη Μονή Ελώνης,
χτισμένη σε κάθετο επιβλητικό βράχο. Θα κατηφορίσουμε για την Πλάκα Λεωνιδίου, παραθαλάσσια
περιοχή με ψαροταβέρνες και καφέ, όπου θα έχουμε
χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Ναύπλιο - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο. Επίσκεψη στο
φρούριο Παλαμήδι. Κατασκευάστηκε το 1687 από
τους Βενετούς, διατηρείται σε άριστη κατάσταση και
αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της
Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Μεταφορά στο κέντρο
του Ναυπλίου. Βόλτα στο μοναδικό σύμπλεγμα από
Φραγκικά, Ενετικά και Τουρκικά κτίρια του κέντρου,
ανάμεσα στα οποία θα θαυμάσουμε το αναστηλωμένο κτίριο της πρώτης Βουλής των Ελλήνων, το κτίριο
που στεγάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Άγιο
Σπυρίδωνα κ.ά. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

AΝΑΧΩΡΗΣΗ

1η μέρα: Αθήνα - Μονεμβασιά - Βαθύ
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες
στάσεις φθάνουμε στη ρομαντική καστροπολιτεία
της Μονεμβασιάς. Ταξίδι στη Μεσαιωνική… καθημερινότητα με τα «μάτια» του σήμερα! Περίπατος - περιήγηση στο κάστρο με τα Βενετσιάνικα
και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις εκκλησίες, τις
καμάρες, τα λιθόστρωτα σοκάκια και τα πάμπολλα
μαγαζάκια. Χρόνος για γεύμα σε ταβερνάκι. Άφιξη
στο ξενοδοχείο BELLE HELENE 3*SUP, στο Βαθύ.
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Αρεόπολη - Σπήλαια Διρού - Γερολιμένας - Βάθεια Πρωινό και αναχώρηση. Επίσκεψη στα Σπήλαια Διρού με βάρκα (προαιρετικά).
Επόμενος σταθμός μας ο γραφικός Γερολιμένας,
όπου θα κάνουμε στάση για καφέ. Συνεχίζουμε για
το διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης Βάθεια.
Τέλος, θα επισκεφθούμε την Αρεόπολη. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό στα παραδοσιακά ταβερνάκια.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Γύθειο - Μυστράς - Αθήνα Πρωινό και
αναχώρηση για το γραφικό Γύθειο, με τα πανέμορφα Νεοκλασικά και το νησιώτικο χρώμα. Βόλτα στο
νησάκι Κρανάη (όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία,
κατέφυγε ο Πάρης με την Ωραία Ελένη φεύγοντας
από την Τροία). Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση
για τον ιστορικό Μυστρά, την καλύτερα σωζόμενη
Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Το απόγευμα πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Αναχώρηση: 1/5

Ώρα αναχώρησης: 07:30 π.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1/5 SMILE PRICE

3

152 €

128 €

198 €

118 €

1/5 SMILE PRICE

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΆΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΊ 4-12

3

155 €

145 €

210 €

70 €

1/5 SMILE PRICE

3

165 €

130 €

205 €

1/5

3

172 €

148 €

218 €

135 €

1/5

3

175 €

165 €

230 €

80 €

1/5

3

185 €

150 €

225 €

3ο άτομο σε καναπέ κρεβάτι
Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 10/4 και για περιορισμένες θέσεις

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lithos Resort & Spa 3* Sup στον
Παλαιό Άγιο Αθανάσιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται:
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓
Διαμονή στο ξενοδοχείο The Grove Seaside Hotel 4* στο Δρέπανο
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Belle Helene 3*Sup, στο Βαθύ ✓
Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΞΎΠΝΑ ΝΑ ΦΎΓΟΥΜΕ!
Hμερήσιες Eκδρομές

ΜΑΪΟΣ & ΙΟΥΝΙΟΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1 MAΪΟΥ 18€

ΛΕΩΝΙΔΙΟ
ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ
ΝΑΥΠΛΙΟ

1 MAΪΟΥ 23€

1 MAΪΟΥ 18€

Αναχώρηση στις 08:00 για το
χωριό Καστάνιτσα με ενδιάμεση στάση. Θα θαυμάσουμε τον
Βυζαντινό Πύργο του Καψάμπελη
με την πανοραμική θέα σε όλο
τον οικισμό, αλλά και μακρύτερα,
μέχρι τις κορυφές του Πάρνωνα
με τα δάση από καστανιές, τα
έλατα, τα πεύκα, μέχρι και τον
Αργολικό Κόλπο. Στην πλατεία
του χωριού θα γευθούμε τοπικά
φαγητά, χοιρινό, αρνάκι, κοτόπιτα
και όλα σε συνδυασμό με κάστανο.
Επιστροφή στην Αθήνα.

Πρωινή αναχώρηση στις 08:00
για την Ακράτα. Ανηφορίζοντας
στις πλαγιές του Χελμού φτάνουμε
στη γραφική Λίμνη Τσιβλού. Τα
σκουροπράσινα νερά της περιτριγυρίζονται από πεύκα, έλατα
και άλλα δέντρα, συνθέτοντας ένα
πανέμορφο ανοιξιάτικο τοπίο σε
υψόμετρο 700μ. Από εδώ συνεχίζουμε για τη Ζαρούχλα. Ελεύθερος
χρόνος για περίπατο και γεύμα.
Επιστροφή το απόγευμα στην
Αθήνα.

Αναχώρηση στις 08:00, στάση
στον Ισθμό και συνεχίζουμε για το
Λεωνίδιο. Ύστερα από μικρή στάση
γνωριμίας με τη γραφική πρωτεύουσα της Τσακωνιάς θα μεταβούμε
στο ονομαστό μοναστήρι της Παναγιάς Ελώνης που συναρπάζει τον
επισκέπτη έτσι όπως είναι χτισμένο
κάθετα σε κοίλωμα βράχου στις
πλαγιές του Πάρνωνα. Κατηφορίζουμε στην πλάκα Λεωνιδίου,
παραθαλάσσια περιοχή με ψαροταβέρνες όπου θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για γεύμα. Άφιξη στην Αθήνα
αργά το απόγευμα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00
για την Ιστορική Μονή Φανερωμένης, η οποία χτίστηκε τον 12ο
αιώνα και βρίσκεται σε καταπράσινη
περιοχή στο Χιλιομόδι. Στην Μονή
υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων
Λειψάνων, όπως και η εικόνα της
Παναγιάς Φανερωμένης. Στην
συνέχεια αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο όπου θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για γεύμα και
επίσκεψη στα αξιοθέατα. Επιστροφή
στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΤΖΙΑ

NΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ

ΛΙΧΑΔΟΝΗΣΙA

3 MAΪΟΥ & 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 45€

3 MAΪΟΥ & 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 25€

ΧΑΛΚΙΔΑ - ΠΡΟΚΟΠΙ
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

Αναχώρηση από Αθήνα 6:30 για
το λιμάνι του Λαυρίου, όπου θα
επιβιβαστούμε στο πλοίο με το
πούλμαν και αναχώρηση για την
Τζιά. Άφιξη στο λιμάνι, επιβίβαση
στο πούλμαν και συνεχίζουμε για
την πρωτεύουσα του νησιού, την
Ιουλίδα, χτισμένη σε ύψωμα με θέα
ως το Μαυρόνησο. Επίσκεψη στο
αρχαιολογικό Μουσείο και όσοι
επιθυμούν θα φτάσουμε μέχρι τον
«Λιόντα της Τζιάς». Στη συνέχεια
θα βρεθούμε στον Οτζιά για μπάνιο
και φαγητό. Eπιστροφή στο λιμάνι
για επιβίβαση στο πλοίο και επιστροφή στην Αθήνα.

Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00
και μέσω Δεσφίνας φθάνουμε στις
ακτές του Κορινθιακού Κόλπου και
συγκεκριμένα στα Χάνια. Από εκεί
με το καΐκι, σε πέντε λεπτά, θα περάσουμε στο Τριζόνια, το μοναδικό
κατοικήσιμο νησί στον Κορινθιακό.
Μέσα σε δύο μόνο τετραγωνικά
χιλιόμετρα, περικυκλωμένα από
θάλασσα, χωρούν ελιές, αμπέλια
και άλλα οπωροφόρα δέντρα. Αυτό
που δεν χωράει στο νησί είναι
το…αυτοκίνητο. Παραμονή για
γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

7 ΙΟΥΝΙΟΥ 20€

Aναχώρηση από Αθήνα στις 07.30
για τα Καμμένα Βούρλα όπου θα
επιβιβαστούμε στο ναυλωμένο
καραβάκι από το γραφείο μας,
για να επισκεφθούμε το μικρό
ακατοίκητα νησιώτικο σύμπλεγμα
των Λιχαδονησίων. Περίπλους των
τριών νησίδων με ενημέρωση/
ξενάγηση, θα δούμε τα υπόλοιπα
ενός ναυαγίου και αν είμαστε
τυχεροί ίσως δούμε και Φώκιες.
Αποβίβαση στο μεγαλύτερο νησί τη
Μανολιά για μπάνιο και γεύμα στην
παραλία. Επιστροφή στα Καμμένα
Βούρλα, επιβίβαση στο πούλμαν
και αναχώρηση για Αθήνα.

1 MAΪΟΥ 23€
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ΛΙΜΝΗ ΤΣΙΒΛΟΥ
ΖΑΡΟΥΧΛΑ

Αναχώρηση στις 08:00 π.μ. με
κατεύθυνση προς την Κεντρική
Εύβοια μέσω Χαλκίδας, όπου θα
κάνουμε την πρώτη μας στάση
για καφέ. Στη συνέχεια, ακολουθώντας μια γραφική διαδρομή
μέσα από πυκνή βλάστηση, θα
καταλήξουμε στο Προκόπι, στη
Βόρεια Εύβοια. Εκεί θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγίου
Ιωάννη Ρώσου. Επόμενος σταθμός
η Λίμνη, παραθαλάσσια γραφική
κωμόπολη. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα αργά
το απόγευμα.

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 35€

Άνοιξη στην Ευρώπη!

Παραμυθένια κάστρα, γραφικά παραθαλάσσια
θέρετρα, ατελείωτα πάρκα και πόλεις τόσο μαγευτικές!
Με τον ερχομό της άνοιξης η επιθυμία μας για
περιπλάνηση μεγαλώνει και η Ευρώπη είναι γεμάτη
από εντυπωσιακά μέρη τα οποία μας καλούν
να ανακαλύψουμε.

Μόναχο
Βαυαρία
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18/4, 4, 5/6

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Στη συνέχεια θα κάνουμε
βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς, και περνώντας από
την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού
Δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και
χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου. Πρόκειται για ένα
παραμυθένιο χωριό, διάσημο παγκοσμίως για τα υπέροχα ζωγραφισμένα από ντόπιους
σπίτια και την αναπαράσταση των «Παθών» κάθε 10 χρόνια. Επόμενη στάση μας το
φημισμένο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. Είναι ίσως το ωραιότερο κάστρο του κόσμου και
βρίσκεται πάνω από το χωριό Hohenschwangau στη νοτιοδυτική Βαυαρία. Δεσπόζει
ανάμεσα στις ψηλές κορυφές των Άλπεων και είναι πραγματικά σαν να βγήκε από
παραμύθι! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
3η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε, με τα δύο μικρά νησάκια, Χέρεν Κίμζεε &
Ντάμεν Κίμζεε. Επιβίβαση στο φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε το
παλάτι Κένιχσλος, πιστό αντίγραφο του παλατιού των Βερσαλλιών και το μεγαλύτερο σε
πλούτο από τα 6 παλάτια του Λουδοβίκου του Β’. Επιστροφή στο Μόναχο.
4η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ με τη μοναδική μουσική κουλτούρα
και τα πανέμορφα τοπία. Είναι μια πόλη όπου όλα μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί τέλεια
και, όχι άδικα, αποδεικνύεται το πιο τουριστικό μέρος της Αυστρίας μετά τη Βιέννη. Το
Σάλτσμπουργκ, στα δυτικά της χώρας και σε υψόμετρο 425μ., είναι το… παραμύθι της
Αυστρίας. Δίπλα στον ποταμό Salzach, το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του
Altstadt, της παλιάς πόλης με τους χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. Περιήγηση στην πόλη
και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην «καρδιά» της
Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους.
Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και
την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας.
Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με
«Lufthansa»
✓ 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn
Munich City Center 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους, φέρι-μποτ
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17,
18/4, 4/6

5

545 €

595 €

+185 €

495 €

5/6

4

495 €

545 €

+135 €

445 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Holiday Inn Munich City Center 4*

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18/4, 4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με
«Lufthansa»
✓ 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Park Plaza
Nuremberg 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους, εισιτήρια φέρι-μποτ
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17,
18/4, 4/6

5

545 €

595 €

+185 €

495 €

5/6

4

495 €

545 €

+135 €

445 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Park Plaza Nuremberg 4*

Νυρεμβέργη
Βαμβέργη

1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί περιήγηση στην
παλιά πόλη. Το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί ναοί και οι όμορφες γέφυρες
του ποταμού Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω. Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και
σιντριβάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαμβέργη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη), στη Φραγκονία, χτισμένο
πάνω σε 7 λόφους, με εκπληκτική αρχιτεκτονική, παλαιοπωλεία και εννέα ζυθοποιίες με πάνω
από 30 ποικιλίες της περίφημης Γερμανικής μπίρας. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό
Ναό. Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε μπίρα και τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή το απόγευμα στη
Νυρεμβέργη για να δούμε το Ειδικό Δικαστήριο, την Κομαντατούρα και την αγορά της πόλης.
3η μέρα: Ρότενμπουργκ - Ντίνκελσμπιλ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ. Είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις της Βαυαρίας,
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα αναλλοίωτο τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Μόλις 30’ από το Ρότενμπουργκ, η πόλη Ντίνκελσμπιλ είναι πιο ήρεμος
αλλά εξίσου παραμυθένιος προορισμός. Με όμορφα σπίτια κατασκευασμένα από ξύλο, παλιά
κάστρα και παρεκκλήσια, το Ντίνκελσμπιλ θα σας μαγέψει. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ, στην «καρδιά» της Βαυαρίας. Η πόλη
αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για την
Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από
τον Λουδοβίκο Α’ της Βαυαρίας. Είναι εντυπωσιακά χτισμένη σε ένα λόφο ακριβώς πάνω από τον
ποταμό. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου
θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς, και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα
καταλήξουμε στην πλατεία του Νεογοτθικού Δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας.
Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.
Σημείωση: Στο 4ήμερο η 4η μέρα περιλαμβάνει Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα - Μόναχο - Αθήνα
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5 ΗΜΕΡΕΣ
17/4, 5/6

Βερολίνο
1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - Πανόραμα Περγάμου
Απευθείας πτήση για Βερολίνο και ξενάγηση. Θα δούμε το ιστορικό Checkpoint Charlie, τη Λεωφόρο
Ούντερ ντεν Λίντεν, το Δημαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το ανακαινισμένο Ράιχσταγκ, με τον εντυπωσιακό
γυάλινο θόλο, τη Λεωφόρο των ηγεμόνων στη διάσημη Κουρφούρστερνταμ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο Περγάμου στο νησί των μουσείων. Θα θαυμάσουμε την Πύλη της Ιστάρ, Ασσυριακά,
Σουμεριακά και Βαβυλωνιακά εκθέματα, το έργο του Ιρανού αρχιτέκτονα Yadegar Asisi, ένα οπτικοακουστικό show που θα μας μαγέψει. Το μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Βερολίνο
Χαρείτε τη μέρα σας στο Βερολίνο! Προτείνουμε να επισκεφθείτε κάποια από τα μουσεία και πινακοθήκες.
3η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη
Εκδρομή στην πρωτεύουσα της Σαξονίας. Τα κυριότερα αξιοθέατα είναι ο Καθεδρικός ναός (Frauenkirche)
στην «καρδιά» της παλιάς πόλης, η όπερα Σέμπερ, η παλιά Ορανζερί Τσβίνγκερ σε ρυθμό Αναγεννησιακό,
που στεγάζει σήμερα πολλά μουσεία, η τοιχογραφία στην Fürstenzug, με μήκος 102 μέτρα και αποτελούμενη από 23.000 πλακάκια πορσελάνης Meissen. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στο «Μπαλκόνι της
Ευρώπης» με την καταπληκτική θέα στον Έλβα. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Βερολίνο.
4η μέρα: Βερολίνο
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στις πλατείες της πόλης.
5η μέρα: Βερολίνο - Ανάκτορα Σαν Σουσί - Πότσνταμ - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσνταμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί σε ένα υπέροχο σκηνικό από λίμνες και κήπους. Επιστροφή στο Βερολίνο και μεταφορά στο αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα
με «Aegean Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Berlin Berlin 4*
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος
✓ Τοπικός Έλληνας συνοδός/ξεναγός
✓ Δώρο η είσοδος στο Πανόραμα Αsisi
✓ Ξενάγηση στην πόλη του Βερολίνου
✓ Ολοήμερη εκδρομή στη Δρέσδη
✓ Εκδρομή στο Πότσνταμ
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 180 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

Berlin Berlin 4*
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17/4

5

549 €

+150 €

509 €

5/6

5

569 €

+150 €

539 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
17/4, 21/4

Βουδαπέστη
1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη - Κοινοβούλιο - κρουαζιέρα στον Δούναβη (προαιρετικά)
Πτήση για τη Βουδαπέστη. Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη, με τη μεγάλη Πλατεία
Ηρώων, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου κ.ά. Προχωρώντας κατά μήκος του Δούναβη φτάνουμε
στην πλευρά της Βούδας. Θα δούμε το Κάστρο, τον Πύργο των Ψαράδων και τον ιστορικό Ναό του Αγ.
Ματθαίου, τον Λόφο Γκέλερτ και την Citadella. Θα καταλήξουμε για εσωτερική ξενάγηση στο Κοινοβούλιο,
για να γνωρίσουμε μαζί με τον ξεναγό μας τον πλούσιο διάκοσμό του: την Αγία Κορώνα, το Σκήπτρο της
Ουγγαρίας, το Σπαθί του Αγίου Στεφάνου και το Χρυσό Μήλο της Εξουσίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βουδαπέστη
Η σημερινή ξενάγηση αρχίζει από την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε
Ουγγαρέζικο σαλάμι, τοπικά ποτά, κρασιά κ.λπ. Επόμενος σταθμός η Εβραϊκή συνοικία, κάποτε ένα από τα
μεγαλύτερα γκέτο του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Κυριαρχεί η συναγωγή του Dohany, δεύτερη μεγαλύτερη
στον κόσμο. Θα καταλήξουμε στον κεντρικό πεζόδρομο Vaci Utca, όπου θα έχουμε χρόνο για shopping.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - «Βασιλικό» γεύμα (προαιρετικά)
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την όμορφη διαδρομή στην Καμπή του Δούναβη. Οι σταθμοί μας: το χωριό των
καλλιτεχνών Αγ. Ανδρέας, με τα γραφικά σοκάκια, το Βίσεγκραντ, με το φημισμένο βασιλικό ανάκτορο.
Θα γευματίσουμε (προαιρετικά) στο Αναγεννησιακό εστιατόριο «Renaissance». Ακολουθεί επίσκεψη στην
πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ και στην πόλη Στούροβο. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για βόλτα στην πόλη και περίπατο στο νησί της Μαργαρίτας.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα με
πτήσεις της «Aegean Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✓ Ξενάγηση σε Βούδα & Πέστη
✓ Ξενάγηση πεζή στη σκεπαστή αγορά και τον κεντρικό
πεζόδρομο
✓ Ξενάγηση στο Κοινοβούλιο (εσωτερικά)
✓ Η είσοδος στο Κοινοβούλιο
✓ Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά
✓ Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο «Renaissance» (μόνο για
την αναχώρηση 17/4)
✓ Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για όλες τις
μετακινήσεις
✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στη Βουδαπέστη
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Είσοδοι μουσείων ή εσωτερικών χώρων επισκέψεων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

17/4
17/4
21/4
21/4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

5

Mercure Korona 4*

639 €

+165 €

589 €

5

Atrium Hotel 4*

559 €

+130 €

509 €

529 €

+110 €

479 €

5

Courtyard by
Marriott 4*

599 €

+155 €

549 €

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 18, 23/4, 4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Flemings Conference 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος
✓ Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στην ξενάγηση πόλης
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 €
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 18/4, 4/6

5

345 €

395 €

+165 €

295 €

23/4, 5/6

4

295 €

345 €

+125 €

245 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Flemings Conference 4*

Βιέννη

Βιεννέζικα δάση
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα
Ανάκτορα Χόφμπουργκ και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Θα επισκεφθούμε το Ανάκτορο
Σενμπρούν. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο ιστορικό
κέντρο. Αξιοσημείωτη είναι η παλιά Ελληνική συνοικία με τον Ναό του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας
Τριάδας και τα όμορφα εστιατόρια, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι το 19ο αιώνα.
2η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση - Μπάντεν
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και
της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν, η οποία βρίσκεται μόλις 26χλμ.
μακριά από τη Βιέννη. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της υψηλής
κοινωνίας. Στο Μπάντεν υπάρχουν δεκατρείς πηγές θερμών νερών (22οC - 37οC), οι οποίες έχουν
ως κύριο συστατικό τους τον ασβέστη. Από τα αξιοθέατα της πόλης ξεχωρίζουν ένας ναός Γοτθικού
ρυθμού και το παλιό Δημαρχείο. Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
(κόστος 80 €). Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα,
ανάμεσά τους: οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου,
τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος για βόλτα, αγορές ή για να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Θα έχει ενδιαφέρον να επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα
μουσεία, όπως την Πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ,
Βαν Γκογκ, το Μουσείο Αλμπερτίνα με εξαίρετες περιοδικές εκθέσεις και το Μουσείο Ιστορίας της
Τέχνης, από τα πιο σημαντικά στον κόσμο, με περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, που περιλαμβάνει
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ κ.ά. Για το απόγευμα σας προτείνουμε καφέ στον
Πύργο του Δούναβη, με θέα σε όλη τη Βιέννη, αλλά και μια βόλτα στο πάρκο αναψυχής Πράτερ.
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η ημέρα
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Βουδαπέστη
Βιέννη - Πράγα
8 ΗΜΕΡΕΣ
20/3, 18/4

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη
Πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξεκινάμε ξενάγηση με λεωφορείο στην Πέστη. Θα
δούμε την Πλατεία Ηρώων με τα αγάλματα, το κτίριο της Όπερας, την εμπορική οδό
Αντράσι, τον Καθεδρικό ναό Αγίου Στεφάνου. Έπειτα θα διασχίσουμε από τις οκτώ γέφυρες την ομορφότερη, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, για τη Βούδα, όπου θα δούμε τον Πύργο
των ψαράδων κ.ά. Γεύμα σε εστιατόριο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη ή δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα.
2η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά
Πρόγευμα και αναχώρηση. Μόλις 15χλμ. από τη Βουδαπέστη θα συναντήσουμε το
γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον Άγιο Ανδρέα. Θα ανηφορίσουμε στο Βίσεγκραντ,
με το Μεσαιωνικό κάστρο και την υπέροχη θέα. Γεύμα σε εστιατόριο. Επιστροφή στη
Βουδαπέστη. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Μπρατισλάβα - Μπάντεν - Βιέννη
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας, όπου θα
απολαύσουμε μια πανοραμική ξενάγηση. Επόμενος προορισμός μας η γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν, στα περίχωρα της Βιέννης. Μετάβαση, τακτοποίηση στη Βιέννη.
4η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε το διάσημο δρόμο Mariahilfer Strasse, την Όπερα, το Δημαρχείο, το Παλάτι Hofburg, τα ανάκτορα
Schonbrunn κ.ά. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βράδυ ελεύθερο.
5η μέρα: Βιέννη - Τσέσκι Κρουμλόβ - Πράγα
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την Πράγα. Ενδιάμεσα 2ωρη στάση στο
πανέμορφο Τσέσκι Κρουμλόβ, με τα καλοδιατηρημένα Γοτθικού και Αναγεννησιακού
ρυθμού κτίρια της, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια, το κάστρο. Γεύμα σε επιλεγμένο
παραδοσιακό εστιατόριο. Μετάβαση στην Πράγα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Πράγα (ξενάγηση & κρουαζιέρα)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. H ξενάγησή μας ξεκινά με την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα.
Θα επισκεφθούμε την Μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσουμε τη Γέφυρα
του Καρόλου ως την πλατεία της παλιάς πόλης. Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον
Ποταμό Μολδάβα, που περιλαμβάνει γεύμα σε μπουφέ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα. Για
το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση «Μαύρου Θεάτρου».
7η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι, στη Δυτική Βοημία, τόπος
συνάντησης προσωπικοτήτων. Ξενάγηση και γεύμα. Επιστροφή στην Πράγα.
8η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στη μαγευτική Kαστρούπολη και καταλήγουμε στον
εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. Γεύμα σε
εστιατόριο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Πράγας, πτήση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη & Πράγα Αθήνα με «Aegean Airlines»
✓ 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 Βουδαπέστη,
2 Βιέννη, 3 Πράγα)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ 1 γεύμα στη Βουδαπέστη σε εστιατόριο
✓ 1 γεύμα στην εκδρομή στα Παραδουνάβια, σε εστιατόριο
✓ 1 γεύμα στο Τσέσκι Κρουμλόβ
✓ 1 γεύμα στην Πράγα σε εστιατόριο
✓ 1 γεύμα στο Κάρλοβι Βάρι
✓ 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον Μολδάβα
✓ Ξενάγηση στη Βουδαπέστη με Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 155 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα
και γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

20/3

8

795 €

+220 €

695 €

18/4

8

865 €

+280 €

765 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Vienna House Diplomat Prague 4*

Austria Trend Hotel Ananas 4*

Novotel Budapest Centrum 4*

5 ΗΜΕΡΕΣ
18/4, 22/4, 1/5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με «Aegean
Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Botanique 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό καθημερινά
✓ 2 γεύματα σε εστιατόριο
✓ 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος
✓ Ξενάγηση στην παλιά πόλη της Πράγας
✓ Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι
✓ Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

18, 22/4, 1/5

5

595 €

645 €

+195 €

545 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Botanique 4*

Πράγα

Κάρλοβι Βάρι
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση για την Πράγα. Άφιξη και ξεκινάμε περιήγηση στην Τσεχική πρωτεύουσα. Αφετηρία μας η
λεγόμενη Νέα Πόλη και η θρυλική Πλατεία του Βάτσλαβ. Θα δούμε την Πλατεία της Παλιάς Πόλης,
με το φημισμένο Αστρονομικό Ρολόι, το άγαλμα του θρησκευτικού μεταρρυθμιστή Γιαν Χους, την
επιβλητική εκκλησία Παναγία του Τυν και τις ιππήλατες άμαξες σε ένα παραμυθένιο σκηνικό! Θα διασχίσουμε την περίφημη Μεσαιωνική Γέφυρα του Καρόλου με τα 30 αγάλματα και θα καταλήξουμε
στην Μάλα Στράνα. Γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος για ξεκούραση.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρόγευμα και συνεχίζουμε την ξενάγησή μας. Θα δούμε το Μοναστήρι Στράχοβ, το Λορέτο, το
ανάκτορο Σβάρτσενμπεργκ και το Ανάκτορο της Αρχιεπισκοπής. Θα καταλήξουμε στο Κάστρο της
Πράγας, την πρώην κατοικία των βασιλιάδων και την επίσημη έδρα του προέδρου της χώρας, όπου
θα επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό Γοτθικό Καθεδρικό ναό του Αγ. Βίτου. Θα θαυμάσουμε το Παλιό
Παλάτι, τη Ρομανική βασιλική του Αγ. Γεωργίου και άλλα αξιοθέατα. Ακολουθεί δίωρη κρουαζιέρα
στον ποταμό Μολδάβα με γεύμα εν πλω σε μπουφέ. Ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. Προαιρετικά προτείνουμε να διασκεδάσετε στη «Μεσαιωνική βραδιά»!
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προγραμματισμένη μας εκδρομή στην αριστοκρατική λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι, χτισμένη στις όχθες του μικρού ποταμού Τέπλα και «κρυμμένη» σε μια καταπράσινη κοιλάδα. Εντυπωσιάζει η αρχιτεκτονική Αρ νουβό, οι περίφημες «κολονάντες» (περιστύλια)
που στεγάζουν τις θερμές ιαματικές πηγές και τον θερμοπίδακα. Αφού περιηγηθούμε στα αξιοθέατα
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και γεύμα σε εστιατόριο. Αναχωρούμε για την Πράγα.
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά)
Προαιρετικά μπορείτε να εμπλουτίσετε την παραμονή σας στην Τσεχία με μία επιπλέον δυνατή
εμπειρία: μια ολοήμερη εκδρομή στο «διαμάντι» της Βοημικής επαρχίας, το Μεσαιωνικό/Αναγεννησιακό Τσέσκι Κρουμλόβ. Χτισμένη ανάμεσα στους μαιάνδρους του ποταμού Μολδάβα, η γραφική
πόλη με τα στενά σοκάκια, τα εξαιρετικά διατηρητέα κτίρια, τις γέφυρες και το δεύτερο μεγαλύτερο
κάστρο της χώρας (μετά την Πράγα) δεν μπήκε άδικα στη λίστα των μνημείων της UNESCO. Θα
ξεναγηθούμε στην πόλη, θα γνωρίσουμε όλες τις γωνιές της, θα δούμε ανάμεσα στ’ άλλα τον
Κρυφό Διάδρομο, το παλιό Ζυθοποιείο (σήμερα Κέντρο Έγκον Σίλε), τον Αγ. Βίτο για να καταλήξουμε στο Κάστρο, όπου θα περιηγηθούμε. Στον ελεύθερο χρόνο προτείνουμε πέστροφα σε μία από
τις γραφικές ψαροταβέρνες, ξύλινα παιχνίδια και ένα πέρασμα από το κατάστημα «Kohinoor» με τα
πασίγνωστα μολύβια… Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
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Μόσχα

Αγία Πετρούπολη
8, 9 ΗΜΕΡΕΣ
17, 18, 22/4, 1/5

1η μέρα: Αθήνα - Αγία Πετρούπολη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση λίγο μετά τα μεσάνυχτα για την Αγία Πετρούπολη
μέσω Μόσχας. Άφιξη νωρίς το πρωί στην Αγία Πετρούπολη, όπου θα πάρουμε πρωινό σε
κάποιο ξενοδοχείο ή σε τοπικό καφέ. Γνωριμία με την πόλη. Ακολουθεί δώρο η επίσκεψή
μας στον Ναό του «Σωτήρα του Ρέοντος Αίματος» - της Αναστάσεως του Χριστού (18831907). Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Προαιρετική βραδινή βόλτα.
2η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Μουσείο Ερμιτάζ - Ανάσταση
Πρόγευμα και συνέχεια περιήγησης. Θα ξεναγηθούμε στο Ερμιτάζ, θα επισκεφθούμε
το Φρούριο Πέτρου και Παύλου και τον Ναό των Αποστόλων, καθώς και τον Ναό της
Παναγίας Καζάνσκαγια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. Το βράδυ με το συνοδό μας
Ανάσταση σε μονή ή Ορθόδοξο ναό.
3η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Νησί Κότλιν - Κρονστάνδη - Πετροντβορέτς / Πούσκιν
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε είτε για το Πετροντβορέτς (αλλιώς Πέτερχοφ),
θερινή κατοικία των Ρώσων αυτοκρατόρων, είτε για το Πούσκιν (αλλιώς Τσάρσκογιε
Σελό), όπου θα ξεναγηθούμε στο Παλάτι της Αικατερίνης. Συνεχίζουμε με μετάβαση στο
Νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφθούμε την Κρονστάνδη και τον Ναυτικό Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Μόσχα
Πρωινό και μετάβαση με τρένο ή αεροπλάνο στη Μόσχα. Πρώτη γνωριμία με την ιστορική
πρωτεύουσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Το βράδυ προαιρετική βόλτα.
5η μέρα: Μόσχα - Κόκκινη Πλατεία
Πρωινό. Ξενάγηση στη Μόσχα όπου θα δούμε, ανάμεσα σε άλλα, το Μανέζ και την Δούμα, το Δημαρχείο, τα θέατρα Μπολσόι και Μάλι, το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι μπροστά από
τη «Λίμνη των Κύκνων». Θα επισκεφθούμε την Κόκκινη Πλατεία κι έπειτα τον Καθεδρικό
Ναό του Σωτήρος Χριστού. Βόλτα στη «Γέφυρα του Πατριάρχη». Ακολουθεί ξενάγηση σε
ένα από τα δύο μουσεία: του «Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου 1941-1945» είτε «Πανόραμα του Μποροντινό του 1812». Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Μόσχα - Κρεμλίνο - Πλατεία των Ναών - Μοσχοβίτικο μετρό
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα επισκεφθούμε μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες σταθμούς του μετρό, που μοιάζουν με υπόγεια μουσεία. Θα φτάσουμε στο Κρεμλίνο. Περιήγηση στα κτίρια και τις εκκλησίες της Πλατείας των Ναών. Ακολουθεί επίσκεψη στο Κρατικό
Ιστορικό Μουσείο στην Κόκκινη Πλατεία. Ελεύθερος χρόνος και προαιρετική επίσκεψη με
το συνοδό στο Πάρκο Ζαριάντιε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Μόσχα - Μουσείο Κοσμοναυτικής-Αστροναυτικής - Πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ.
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα μεταβούμε κοντά στο πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., όπου θα έχουμε δώρο
ξενάγηση στο Μουσείο Αστροναυτικής-Κοσμοναυτικής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
το πάρκο Β.Ντ.Ν.Χ., το μεγαλύτερο εκθεσιακό, μουσειακό και ψυχαγωγικό κέντρο στον
κόσμο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος έως το δείπνο.
8η μέρα: Μόσχα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
& Μόσχα - Αθήνα με «Aeroflot»
✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
✓ Hμιδιατροφή καθημερινά
✓ Εισιτήρια ημερήσιου τρένου ή αεροπορικά εισιτήρια Αγία
Πετρούπολη - Μόσχα
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Τοπικοί επαγγελματίες ξεναγοί
✓ Ελληνόφωνες ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Δώρα βάσει προγραμμάτων
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, βίζα Ρωσίας,
τέλη εισόδων σε χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων, 490 €
Κόστος έκδοσης βίζας για διαβατήρια εκτός Ελλάδας
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
• Σε σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία
(ιδιαίτερα τα μουσεία του Κρεμλίνου) ενδέχεται να
περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο για τουριστικά
γκρουπ λόγω υποδοχής επίσημων αποστολών σε αυτά,
ενώ η ανάλογη ενημέρωση γίνεται μόλις 1 ημέρα νωρίτερα.
• Tο «Παλάτι του Πατριάρχη» του Κρεμλίνου ενδέχεται
να παραμείνει κλειστό για το κοινό, λόγω διεξαγωγής
προσωρινών εκθέσεων στους χώρους του
• Τα ξενοδοχεία δεν διαθέτουν τρίκλινα δωμάτια - είναι
δίκλινα δωμάτια με προσθήκη πτυσσόμενης κλίνης (ράντσο)
και εξυπηρετούν μόνο παιδιά έως 12 ετών

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4

8

770 €

870 €

+195 €

18/4*

8

860 €

960 €

+290 €

22/4*

8

760 €

860 €

+230 €

1/5*

9

870 €

970 €

+270 €

*Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

Μόσχα - Αγία Πετρούπολη
7 ΗΜΕΡΕΣ από 868 €
Αναχώρηση: 1/8 | Ξενοδοχεία 4*
Hμιδιατροφή | Απευθείας πτήσεις με «Aegean»

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 21/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία / Κρακοβία Αθήνα με πτήσεις της «Aegean Airlines»
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*/5*
(2 Βαρσοβία, 1 Βρότσλαβ, 2 Κρακοβία)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Τέλη εισόδων σε Άουσβιτς, αλατωρυχεία
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 160 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16/4*

5

-

545 €

+220 €

465 €

17/4*

5

-

515 €

+200 €

535 €

21/4

6

595 €

645 €

+215 €

545 €

*Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

The Westin Warsaw 5*

Sofitel Wroclaw Old Town 5*

Mercure Krakow City Center 4*

Bαρσοβία
Κρακοβία

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία
Πτήση για την πρωτεύουσα της Πολωνίας, τη Βαρσοβία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
και απογευματινός περίπατος στην παλιά πόλη ή το εμπορικό κέντρο «Zloty Terrace», πάντα με τη
βοήθεια του έμπειρου συνοδού μας.
2η μέρα: Bαρσοβία
Πρωινό και περιήγηση στην παλιά πόλη. Η κεντρική πλατεία με τα Γοτθικού ρυθμού κτίρια, η κοσμική οδός Nowy Swiat, το ιστορικό μνημείο του «Γκέτο», το άγαλμα της Σειρήνας, αλλά και το άγαλμα
του Σοπέν στο παλιό ανάκτορο Λαζιένκι είναι κάποια από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Συνεχίζουμε
με το περίφημο Παλάτι του Πολιτισμού, δώρο της Σοβιετικής Ένωσης στην Πολωνία. Στην απέναντι
όχθη του Βιστούλα θα επισκεφθούμε τη λαϊκή συνοικία Πράγα και το υπερσύγχρονο γήπεδο που
φιλοξένησε το «Euro 2012». Ελεύθερος χρόνος.
3η μέρα: Βαρσοβία - Λοτζ - Βρότσλαβ
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Λοτζ, όπου θα περιηγηθούμε. Μετάβαση στο Βρότσλαβ και
γνωριμία με την πόλη, που είναι χτισμένη πάνω στον ποταμό Όντερ. θα δούμε το Γοτθικό Δημαρχείο, τον Ναό του Αγίου Ιωάννη Βαπτιστή, το Κολέγιο των Ιησουιτών, όπου σήμερα στεγάζεται το
πανεπιστήμιο, και τη βιβλιοθήκη του Οσολίν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βρότσλαβ - Άουσβιτς - Κρακοβία
Πρωινό και θα επισκεφθούμε το Άουσβιτς. Εκεί θα δούμε από κοντά τα Γερμανικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης αιχμαλώτων στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, το στρατόπεδο εξόντωσης
Birkenau, καθώς και το Μουσείο με τα ντοκουμέντα. Συνεχίζουμε για Κρακοβία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και βραδινή βόλτα στην παλιά πόλη.
5η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία - Κρακοβία
Σήμερα θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη της Κρακοβίας που εντυπωσιάζει με την Αναγεννησιακή
της αρχιτεκτονική, τα μοναστήρια, τα κτίρια του Πανεπιστημίου και την Πλατεία της Αγοράς. Μετά το
παλάτι στον Λόφο της Βάβελ, και τον Καθεδρικό ναό με τους τάφους των Πολωνών βασιλέων θα
επισκεφθούμε τον Ναό των Φραγκισκανών, με τα θαυμάσια βιτρό. Συνεχίζουμε για το Πανεπιστήμιο
Γιαγκελόνιαν και την κεντρική πλατεία με την παλιά αγορά των υφασμάτων και, μετά τη στάση στην
σοκολατερί «Βέντελ», περπατάμε τον εμπορικό δρόμο Φλοριάνσκα και το ιστορικό καλλιτεχνικό
στέκι Καφέ «Γιάμα Μιχαλίκα». Για το τέλος έμεινε η Όπερα και το κομμάτι του παλιού τείχους. Το
απόγευμα θα επισκεφθούμε τα μεγαλύτερα αλατωρυχεία της Ευρώπης, που σήμερα λειτουργούν
ως μουσείο. Εκκλησίες, εστιατόρια, λίμνες, έργα τέχνης, αγάλματα θα συναντήσουμε στη διαδρομή,
όλα λαξευμένα στο αλάτι! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Κρακοβία - Αθήνα
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Σκανδιναβία

Ελσίνκι

1η μέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη
Πτήση για Στοκχόλμη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος για να ανακαλύψετε τις όμορφες γωνιές της πόλης.
2η μέρα: Στοκχόλμη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας. Θα περιηγηθούμε στο Μεσαιωνικό
κομμάτι της πόλης, το παλάτι, το Δημαρχείο, την Όπερα, το Κοινοβούλιο, το
λιμάνι. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Αξίζει να επισκεφθείτε το Μουσείο «Βάσα»,
με το ομώνυμο καράβι που ανασύρθηκε σχεδόν άθικτο μετά από 300 χρόνια.
Σας προτείνουμε, επίσης, μια επίσκεψη στο Δημαρχείο (Stockholms Stadshus),
ένα γοητευτικό κτίριο που έχει καθιερωθεί σαν εθνικό σύμβολο. Ο πύργος του
Δημαρχείου, με ύψος 106 μέτρα, προσφέρει την ωραιότερη πανοραμική θέα.
3η μέρα: Στοκχόλμη
Πρωινό και συνεχίζουμε την περιήγησή μας. Θα ξεκινήσουμε από την παλιά πόλη
(Gamla Stan), με τα πλακόστρωτα δρομάκια, το παλάτι, το Κοινοβούλιο και τον
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφθείτε επίσης τους
κήπους του Μίλες (Millesgården), με τα όμορφα γλυπτά του Σουηδού καλλιτέχνη
ή κάποιο από τα 70 μουσεια που διαθέτει η Στοκχόλμη.
4η μέρα: Στοκχόλμη - Όσλο
Πρωινό και μεταφορά στο σταθμό του τρένου για το Όσλο. Θα απολαύσουμε μια
μοναδικής ομορφιάς καταπράσινη διαδρομή. Άφιξη και μετάβαση στο ξενοδοχείο.
Εκμεταλλευτείτε το απόγευμα για μια πρώτη εξερεύνηση της πόλης. Ξεκινήστε με
μια περιπλάνηση στη βασιλική κατοικία με τους κήπους (Det Kongelige Slott), στο
μοντέρνο και πολύβουο εμπορικό κέντρο Akker Brigge κ.ά.
5η μέρα: Όσλο
Πρωινό και περιήγηση. Θα επισκεφθούμε όλα τα αξιοθέατα, ανάμεσά τους το
Δημαρχείο, τα Βασιλικά Ανάκτορα, το Μεσαιωνικό κέντρο και το μεγαλοπρεπές
πάρκο του Φρόγκνερ με τα εκπληκτικά γλυπτά του Vigeland Μπορείτε να δείτε
επίσης το Μουσείο Ναυτιλίας Βίκινγκ, στη χερσόνησο του Bygdoy, όπου θα
θαυμάσετε τις ναυπηγικές ικανότητες των Βίκινγκς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Όσλο - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Ελσίνκι - Κάστρο Σουομενλίνα
Πτήση για το Ελσίνκι. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη. Θα δούμε την κεντρική
πλατεία της Γερουσίας, τον Ορθόδοξο Ναό Ουσπένσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, την
Εθνική Βιβλιοθήκη, τον εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής Σιδηροδρομικό Σταθμό, τη
Βουλή, το Εθνικό Μουσείο, το Πάρκο Σιμπέλιους, την «Εκκλησία των Βράχων».
Αφού περπατήσουμε τις υπαίθριες αγορές θα επιβιβαστούμε σε πλοιάριο για να
μεταβούμε στο επιβλητικό Σουομενλίνα, ένα θαλάσσιο φρούριο που αποτελούσε
τμήμα της οχυρωματικής γραμμής της χώρας απέναντι στη Ρωσική επεκτατική
πολιτική. Επιστροφή στο Ελσίνκι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Ελσίνκι - Ταλίν (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στην πρωτεύουσα
της Εσθονίας, το Ταλίν (2 ώρες με το γρήγορο καράβι). Στην ξενάγησή μας θα
γνωρίσουμε το τεράστιο Πάρκο Καντριόργκ, το Song Festival Grounds, τον Λόφο
Τουμπέα, όπου θα δούμε το χτισμένο από τους Ιππότες της Τιμής κάστρο, την
κεντρική πλατεία της Κάτω Πόλης κ.ά.
3η μέρα: Ελσίνκι - Στοκχόλμη (εν πλω)
Επιβίβαση στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της «Tallink Silja» με προορισμό την
πρωτεύουσα της Σουηδίας, τη Στοκχόλμη. Δείπνο εν πλω.
4η μέρα: Στοκχόλμη
Αποβίβαση από το κρουαζιερόπλοιο και ξεκινάμε ξενάγηση στη Στοκχόλμη,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε το μουσείο «Βάσα» (προαιρετική
είσοδος) και θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη με το Ανάκτορο, το Κοινοβούλιο και
τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό. Ακολουθεί το Μουσείο Νόμπελ. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κοπεγχάγη. Άφιξη και περιήγηση στην
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο, το
παλάτι Αμαλίενμποργκ, την Όπερα, το άγαλμα του βασιλιά Φρειδερίκου Ε’ κ.ά.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος και το μεσημέρι πτήση επιστροφής.

Στοκχόλμη - Όσλο

Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

16/4

6

795 €

+200 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
16/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις Αθήνα - Στοκχόλμη,
Όσλο - Αθήνα ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία πρώτης κατηγορίας (3 Στοκχόλμη, 2 Όσλο)
✓ Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές αεροδρόμιο/πόλη/αεροδρόμιο ✓ Ξενάγηση
στο Όσλο και στη Στοκχόλμη ✓ Μεταφορά από Στοκχόλμη στο Όσλο με το τρένο σε δεύτερη
θέση ✓ Ενημερωτικά έντυπα για τη Στοκχόλμη και το Όσλο ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 250 €. Είσοδοι
σε μουσεία & αξιοθέατα. Ποτά και φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο
74

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17/4

6

695 €

+250 €

595 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
17/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ελσίνκι, Κοπεγχάγη - Αθήνα με
«Aegean» και Στοκχόλμη - Κοπεγχάγη με «Scandinavian» ✓ 4 διαν/σεις σε επιλεγμένα ξεν/
χεία 4* ✓ 1 διαν/ση στο κρουαζιερόπλοιο της «Tallink Silja» σε δίκλινες εσωτερικές καμπίνες
✓ Αχθοφορικά μιας αποσκευής/άτομο στα πλοία της «Tallink Silja» ✓ Πρόγευμα καθημερινά
στα ξενοδοχεία και στο κρουαζιερόπλοιο ✓ 1 δείπνο εν πλω κατά τη διαδρομή Ελσίνκι-Στοκχόλμη ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων 300 €. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε
μουσεία, αξιοθέατα. Έξοδα πλοιαρίων, τελεφερίκ κ.λπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο Σημείωση: Η διαμονή σε μονόκλινο συνεπάγεται μονόκλινη καμπίνα

7 ΗΜΕΡΕΣ
15/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Ευρωπαϊκού σταθμού με
χειραποσκευή και 1 αποσκευή έως 20 κιλά
✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* ή 4*
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά και 3 γεύματα
✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο Ρέικιαβικ
✓ Ξενάγηση πεζή στο Ρέικιαβικ
✓ Επίσκεψη και είσοδος στο Blue Lagoon (περιλαμβάνει
μεταφορές, χρήση χώρου, πετσέτα και εισιτήριο εισόδου)
✓ Ολοήμερη εκδρομή στον «Χρυσό Κύκλο»
✓ Εκδρομή στη Νότια Ισλανδία
✓ Εκδρομή στη Δυτική Ισλανδία και τη χερσόνησο
Snæfellsness
✓ Συνοδός/αρχηγός της εκδρομής
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 350 €
Είσοδοι σε μουσεία, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

15/4

7

1580 €

+370 €

Πανόραμα

Iσλανδίας
1η μέρα: Αθήνα - Ρέικιαβικ
Πτήση για το Ρέικιαβικ μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στα δωμάτια
και χρόνος για μια πρώτη εξερεύνηση της πόλης.
2η μέρα: Ρέικιαβικ - (προαιρετικό φωτογραφικό «σαφάρι» φαλαινών) - Blue Lagoon
Ξεκινάμε τη μέρα με προαιρετικό «σαφάρι» φαλαινών. Επιβίβαση στο σκάφος και απόπλους για
τον Ατλαντικό για να παρακολουθήσετε το «χορό» των μπλε φαλαινών. Το μεσημέρι γνωριμία
με την πρωτεύουσα της Ισλανδίας. Επίσκεψη στα σημαντικότερα αξιοθέατα, βόλτα στη Λεωφόρο
Skolavöraustígur με τις μπουτίκ και γκαλερί. Η ξενάγηση τελειώνει στο λιμάνι. Μεταφορά στην Blue
Lagoon. Είσοδος στο ηφαιστειακό τοπίο και βουτιά στα ζεστά ιαματικά νερά. Αναχώρηση για το ψαροχώρι Γκρίνταβικ στα νοτιοδυτικά παράλια για δείπνο με φρέσκο ψάρι. Επιστροφή στο Ρέικιαβικ.
3η μέρα: «Χρυσός Κύκλος» - Keirid - Gulfoss - Geyser - Pingvellir - Fontana - Reykjavik
Εκδρομή στα αξιοθέατα του «Χρυσού Κύκλου». Θα γνωρίσουμε το Pingvellir, εθνικό πάρκο δίπλα
στη Λίμνη Pingvallavatn. Το φαράγγι που διασχίζει το πάρκο είναι το σημείο συνάντησης δύο τεκτονικών πλακών. Στάση για γεύμα και συνεχίζουμε για το Gulfoss, τον «Χρυσό Καταρράκτη». Λίγο πιο
κάτω βρίσκεται ο Μεγάλος Πίδακας (Geyser) που έδωσε το όνομά του σε όλες τις θερμές πηγές του
κόσμου. Συνεχίζουμε με προαιρετική επίσκεψη στον κρατήρα Keirid. Επιστροφή στο Ρέικιαβικ.
4η μέρα: Νότια Ισλανδία - Hekla - Seljalandsfoss - Reynisfjara - Skogafoss - Vik
Πρωινό στο ξενοδοχείο και γνωριμία με τη Νότια Ισλανδία. Θα συναντήσουμε το ηφαίστειο Hekla,
από τα πιο ενεργά της Ισλανδίας. Στάση στο στενό Seljalandsfoss όπου βρίσκεται ο ομώνυμος
καταρράκτης. Συνεχίζουμε για την περίφημη μαύρη παραλία Reynisfjara, σκηνικό πολλών κινηματογραφικών ταινιών. Αφού κάνουμε στάση στο Βικ φθάνουμε στον καταρράκτη Skógafoss, τον
ψηλότερο στην Ισλανδία. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Ρέικιαβικ.
5η μέρα: Δυτική Ισλανδία - Snæfellsness
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για να γνωρίσουμε μία από τις πιο γνωστές γωνιές της Ισλανδίας
που συνδέεται με πολλούς μύθους, τη χερσόνησο Snæfellsness. Εδώ βρίσκεται το πασίγνωστο
βουνό Kirkjufell με τον ομώνυμο καταρράκτη. Γεύμα σε εστιατόριο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Ρέικιαβικ - Παγετώνας Langjokull - Ηφαιστειακή Σήραγγα Vidgelmir (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα με ελεύθερες επιλογές. Παραμείνετε στο Ρέικιαβικ ή ζήστε μια μοναδική
εμπειρία: περπατήστε πάνω και στο εσωτερικό του δεύτερου μεγαλύτερου παγετώνα της Ισλανδίας,
του Langjokull, για να θαυμάσετε την μπλε «καρδιά» του! Ακολουθεί βόλτα στη σήραγγα λάβας
Víðgelmir. Στάση για προαιρετικό γεύμα και περνάμε σε ένα από τα πιο ζεστά σημεία της Ισλανδίας,
το Deildartunguhver. Τελευταία στάση στον καταρράκτη Hraunfossar. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Ρέικιαβικ - Αθήνα
75

Σκωτία
Χάιλαντς
5 ΗΜΕΡΕΣ
16/4, 30/4, 4/6

1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας, που είναι χτισμένη όπως η Ρώμη, πάνω σε επτά
λόφους. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση.
2η μέρα: Εδιμβούργο - Κάστρο
Μετά το πρωινό ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο Εδιμβούργο, την «Αθήνα του Βορρά».
Θα ξεκινήσουμε από τη νέα πόλη Γεωργιανής εποχής, έπειτα θα οδηγηθούμε στον Λόφο
Κάρλτον και ύστερα θα κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι του Χόλιρουντ, την
επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού
«βασιλικού μιλίου» της παλιάς πόλης και θα θαυμάσουμε αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ,
η οικία του Τζον Νοξ, ο Καθεδρικός του Αγίου Τζάιλς κ.ά. Θα καταλήξουμε στο Κάστρο
του Εδιμβούργου, το οποίο και θα επισκεφθούμε. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Εδιμβούργο - Κάστρο Γκλάμις - Πιτλόχρι - Αποστακτήριο «Glenturret»
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός μας ένα
από τα πιο επιβλητικά κάστρα, το περίφημο Glamis Castle. Βρίσκεται στο Άνγκους,
μέσα σ’ ένα μαγευτικό τοπίο, καθώς περιτριγυρίζεται από τεράστια πάρκα και κήπους
μοναδικής αισθητικής. Είναι ευρέως γνωστό, επειδή εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια η
βασίλισσα Ελισάβετ. Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρι, που είναι γνωστό στους
επισκέπτες για τα αποστακτήρια ουίσκι που φιλοξενεί, όπως και για την καλλιέργεια της
καφέ πέστροφας. Τελευταίος σταθμός μας για την ημέρα το αποστακτήριο «Glenturret»
του ομίλου «Edrington», όπου παράγεται το γνωστό ουίσκι «The Famous Grouse», που
μετρά 112 χρόνια «ζωής». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο.
4η μέρα: Εδιμβούργο - Τρόσακς - Λοχ Λόμοντ - Φορτ Γουίλιαμ - Λοχ Νες Φορτ Αγκούστους
Ημέρα αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Μετά από το πλούσιο
Σκωτσέζικο πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα αναχωρήσουμε με πρώτο σταθμό μας το
Εθνικό Πάρκο Τρόσακς, με την ομορφότερη λίμνη της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. Θα συνεχίσουμε κινούμενοι κατά μήκος του περίφημου Καληδόνιου καναλιού για να φτάσουμε
στο ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ, στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις (υψηλότερη
βουνοκορφή της Σκωτίας), όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επόμενη στάση στη γνωστή
Λίμνη Λοχ Νες με την «Νέσι», το θρυλικό… τέρας! Τελευταίος προορισμός μας το Φορτ
Αγκούστους, όπου ενώνονται οι λίμνες Λοχ Όικχ και Λοχ Νες με τις τεχνητές δεξαμενές
και το κανάλι της Καληδονίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Εδιμβούργο - Γλασκώβη - Αθήνα
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη βόλτα μας στη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη
Γλασκώβη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη, θα δούμε την Πλατεία George με τα Βικτωριανού ρυθμού κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό και την πλατεία του Βασιλικού Χρηματιστηρίου,
όπου βρίσκεται η Modern Art Gallery. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
του Εδιμβούργου για την πτήση επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις «Aegean
Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Marriott Edinburgh 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 180 €
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία κ.λπ.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στο ξενοδοχείο
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
76

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16/4, 30/4

5

695 €

745 €

+195 €

645 €

4/6

5

795 €

845 €

+245 €

745 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Marriott Edinburgh 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την
«Βritish Airways»/«Aegean»
✓ 4, 5 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
✓ Πρόγευμα Αγγλικό καθημερινά
✓ Μεταφορές αεροδρόμιο - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο
✓ Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη & επίσκεψη στο Βρετανικό
Μουσείο (στα Ελληνικά εκθέματα, δωρεάν είσοδος
✓ Εκδρομή στην πόλη και το Κάστρο του Γουίνσδορ
✓ Ολοήμερη κρουαζιέρα στον Τάμεση μέχρι και το Γκρίνουιτς
(εκτός από τις αναχωρήσεις 18/4 και 1/5)
✓ Έλληνας ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €
Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, κάστρα (η είσοδος στο
Γουίνσδορ πληρώνεται τοπικά, εφόσον θελήσετε να μπείτε στο
κάστρο)
Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη
Οι αναχωρήσεις 18/4 και 1/5 δεν περιλαμβάνουν την
κρουαζιέρα στον Τάμεση
4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 21, 23, 29/4, 1, 22/5, 4/6

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ με ΑΕGEAN AIRLINES
ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

17, 21/4

5

4/6

29/4

5

5

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ*

Royal National 3*

618 €

+232 €

428 €

Ηoliday Inn Bloomsbury 4*

728 €

+352 €

458 €

Royal National 3*

588 €

+212 €

398 €

Holiday Inn Bloomsbury 4*

748 €

+350 €

458 €

Royal National 3*

628 €

+220 €

398 €

Ηoliday Inn Bloomsbury 4*

728 €

+382 €

458 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ με ΒRITISH AIRWAYS
ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

16, 17,
18/4

5

23/4

5

29/4

1/5

22/5

4

4

4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ*

Royal National 3*

568 €

+220 €

378 €

Ηoliday Inn Bloomsbury 4*

628 €

+320 €

428 €

Royal National 3*

568 €

+220 €

378 €

Holiday Inn Bloomsbury 4*

720 €

+360 €

428 €

Royal National 3*

528 €

+192 €

378 €

Ηoliday Inn Bloomsbury 4*

598 €

+290 €

458 €

Royal National 3*

465 €

+205 €

348 €

Holiday Inn Bloomsbury 4*

568 €

+270 €

438 €

Royal National 3*

498 €

+217 €

358 €

Ηoliday Inn Bloomsbury 4*

688 €

+432 €

458 €

*1 ή 2 παιδιά κάτω των 11 ετών σε καναπέ κρεβάτι (μαζί με 2 ενήλικες)

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Holiday Inn London - Bloomsbury 4*

Royal National 3*

Ηilton London Paddington 4*S

Λονδίνο
Γουίνσδορ

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Βρετανικό Μουσείο
Πτήση για το Λονδίνο. Άφιξη στο αεροδρόμιο και καθ’ οδόν προς την πόλη θα ξεκινήσουμε τη
γνωριμία μας. Θα περάσουμε από τη φημισμένη αριστοκρατική γειτονιά Κένσινγκτον, με τους
ομώνυμους κήπους και το Παλάτι, θα συνεχίσουμε στο Knightsbridge με την πολυτελή αγορά, θα
διασχίσουμε το Hyde Park. Θα δούμε την Marble Arch, το Mayfair, την Πλατεία Τραφάλγκαρ, τα
Ανάκτορα του Buckingham, το Αβαείο του Westminster και την Πλατεία του Κοινοβουλίου με το Big
Ben, το London Eye. Ο πανοραμικός γύρος θα κλείσει με επίσκεψη στην πτέρυγα των μαρμάρων
του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
Το βράδυ μπορείτε προαιρετικά να ακολουθήσετε το νυκτερινό γύρο.
2η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ - Bicester Village (προαιρετικά)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε προαιρετικά την Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, με Μεσαιωνικά κτίρια, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας,
κι έπειτα, διαμέσου των Cotswolds, το γραφικό Στράτφορντ, πατρίδα του Σαίξπηρ.
3η μέρα: Λονδίνο - κρουαζιέρα hop on hop off στον Τάμεση και το Γκρίνουιτς
Πρόγευμα και μεταφορά στην αποβάθρα Westminster, για να επιβιβαστούμε στο καραβάκι και να
απολαύσουμε μια ολοήμερη πλωτή ξενάγηση κατά μήκος του Τάμεση μέχρι και το Γκρίνουιτς! Το
εισιτήριό σας ισχύει για όλη την ημέρα. Μέσα από το ποτάμι θα θαυμάσουμε το Westminster, το
London Eye, τον Καθεδρικό Αγ. Παύλου, αλλά και τα Tate Modern, Waterloo Bridge, City, Tower
Bridge, London Bridge, τη νέα περιοχή των Docklands και μέχρι και το Greenwich, όπου θα έχουμε
ξενάγηση. Εκεί θα δούμε το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο και το Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Στην επιστροφή αποβίβαση στην London Bridge για να επισκεφθούμε το Borough Market. Απόγευμα ελεύθερο.
4η μέρα: Λονδίνο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε επίσκεψη σε κάποιο από τα υπέροχα
πάρκα είτε στην πινακοθήκη Tate Modern (δωρεάν είσοδος), την Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Μadame
Tussauds, το Μουσείο Επιστημών κ.λπ.
5η μέρα: Λονδίνο - Γουίνσδορ - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε με τις αποσκευές μας και μεταφερόμαστε στο Γουίνσδορ, για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 900 χρόνια, της βασιλικής οικογένειας.
Χτισμένο στις όχθες του Τάμεση, το πανέμορφο χωριό διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του
18ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και
το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας, το παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου. Χρόνος για βόλτα στα γραφικά
σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
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Δουβλίνο

Μπριζ

1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, το Δουβλίνο. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία.
2η μέρα: Δουβλίνο - Αρχαιολογικό Μουσείο - Αποστακτήριο «Jameson» Ζυθοποιία «Guinness»
Ημέρα αφιερωμένη στην ξενάγηση της πόλης. Θα περάσουμε από την κεντρική
λεωφόρο Ο’ Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο του Ταχυδρομείου, το παλαιό
Τελωνείο του 18ου αιώνα και θα καταλήξουμε στο Κολέγιο της Αγίας Τριάδος
για να επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη και να θαυμάσουμε το μοναδικό Book of
Kell. Ακολουθεί επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (συλλογή χρυσών
Κέλτικων κοσμημάτων). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Πατρικίου, το Φοίνιξ Παρκ, το μεγαλύτερο αστικό πάρκο της Ευρώπης, το
αποστακτήριο ουίσκι «Jameson», καθώς και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας
«Guinness». Επίσης, καιρού επιτρέποντος, θα πραγματοποιήσουμε μια μικρής
διάρκειας κρουαζιέρα στα ήρεμα νερά του Λίφι, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα
ιστορικά κτίρια της πόλης. Η εξερεύνηση του Δουβλίνου συνεχίζεται στους
γνωστούς πεζοδρόμους Crafton και Ηenry για ψώνια, φαγητό, καφέ κ.λπ. Η
βόλτα μας ολοκληρώνεται στην περιοχή Temple Bar με τις δεκάδες παμπ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Δουβλίνο - Μπέλφαστ - Δουβλίνο
Πρωινή αναχώρηση για τη θρυλική πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας, το
Μπέλφαστ. Πανοραμική ξενάγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας,
το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν. Συνεχίζουμε για
το δυτικό Μπέλφαστ, όπου θα ξεναγηθούμε στην περιοχή των εχθροπραξιών
μεταξύ Καθολικών και Προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 1970-1990 και του
σημερινού Τείχους της Ειρήνης. Επίσης, θα επισκεφθούμε το dock στο οποίο
ναυπηγήθηκε ο «Τιτανικός». Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο Δουβλίνο.
4η μέρα: Δουβλίνο - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο το απόγευμα και πτήση για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Βρυξέλλες - Μπριζ
Πτήση για Βρυξέλλες. Άφιξη και άμεση μετάβαση στην Μπριζ. Θα περπατήσουμε
παράλληλα με τα κανάλια και θα διασχίσουμε τις μικρές πέτρινες γέφυρες. Θα
βαδίσουμε στα σοκάκια γύρω από το Μεσαιωνικό κωδωνοστάσιο της κεντρικής
πλατείας Grotte Markt και της πλατείας του Δημαρχείου Burg Markt και θα
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό Notre-Dame de Bruges. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ βόλτα με τον αρχηγό στο ιστορικό κέντρο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μπριζ - Γάνδη - Μπριζ
Πρωινή αναχώρηση για την επιβλητική Γάνδη, όπου θα περπατήσουμε στα
πλακόστρωτα δρομάκια της πόλης και θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό
Ναό του Saint Bavo (τοπικός άγιος της Γάνδης του 7ου αιώνα), για να δούμε
το αριστουργηματικό πολύπτυχο των αδερφών Van Eyck «Ο Μυστικός Αμνός».
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Μπριζ.
3η μέρα: Μπριζ - Τουρνέ - Λιλ - Ιπρ (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή σε δύο σπάνια επισκεπτόμενες
πόλεις του Βελγίου, την Τουρνέ και την Ιπρ, καθώς και στην πανέμορφη
Γαλλική πόλη Λιλ. Στην Τουρνέ, μια από τις παλαιότερες πόλεις του Βελγίου,
θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τον Ρομανο-γοτθικό Καθεδρικό ναό της
Παναγίας και το κωδωνοστάσιο (Belfort), την κεντρική πλατεία Grand Place, τη
γέφυρα Pont des Trous κ.ά. Στην Λιλ θα δούμε το εντυπωσιακό Νεοκλασικό
κτίριο της Όπερας, θα περπατήσουμε στην Παλιά Πόλη με τα πλακόστρωτα
σοκάκια και στην πλατεία Général-de-Gaulle. Επιστρέφουμε στο Βέλγιο και
επισκεπτόμαστε μια ακόμα ιστορική πόλη, την Ιπρ.
4η μέρα: Μπριζ - Βρυξέλλες - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τις Βρυξέλλες, όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησής
μας θα δούμε το καταπράσινο πάρκο Ηeysel με το ομώνυμο θρυλικό στάδιο, την
Mini Europe, το βασιλικό παλάτι, την Κινέζικη παγόδα, τον Γιαπωνέζικο πύργο και
θα φωτογραφίσουμε την πρωτότυπη αρχιτεκτονική κατασκευή «Atomium». Στο
ιστορικό τμήμα της πόλης θα δούμε το Μπαρόκ Χρηματιστήριο, την αριστοκρατική
πλατεία Grand-Sablon, το νέο Δικαστικό Μέγαρο κ.ά. Νωρίς το μεσημέρι θα
μεταβούμε στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών για την πτήση μας για Αθήνα.

Μπέλφαστ

Γάνδη - Βρυξέλλες

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

17/4, 1/5,
5/6

ΗΜΕΡΕΣ

4

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

Maldron Newlands
Cross 3*

645 €

+120 €

495 €

Aloft Dublin
City 4*

795 €

+300 €

4 ΗΜΕΡΕΣ
17/4, 1/5, 5/6

695 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Δουβλίνο - Αθήνα με «Aegean
Airlines» ✓ 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων 175 €. Είσοδοι σε
μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ό,τι ρητά αναφέρεται
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

17, 30/4
5/6

4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

NH Brugge 4*

695 €

+200 €

595 €

Academie
Bruges 4*

645 €

+150 €

545 €

4 ΗΜΕΡΕΣ
17, 30/4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βρυξέλλες - Αθήνα με «Aegean
Airlines» ✓ 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 200 €. Είσοδοι σε
μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ό,τι ρητά αναφέρεται
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16/4, 30/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα
με «KLM»
✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ozo 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός του γραφείου μας
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 165 €
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα
Είσοδος στο Πάρκο Κeukenhof 17,50 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16/4

5

595 €

645 €

+180 €

545 €

30/4

4

645 €

695 €

+240 €

595 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Ozo Hotel Amsterdam 4*

Άμστερνταμ
Βόλενταμ

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Βόλενταμ - «Coster Diamonds»
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα θαυμάσουμε την παραποτάμια
ζώνη δίπλα στον Άμστελ, τον Μύλο του Ρέμπραντ, τις όμορφες κατοικίες στις όχθες του ποταμού,
το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα». Στο κέντρο της πόλης, που οριοθετείται από τρία κύρια ημικυκλικά
κανάλια και αμέτρητα περιφερειακά, συγκεκριμένα στην Πλατεία των Μουσείων, θα επισκεφθούμε
δωρεάν το γνωστό αδαμαντοκοπείο «Coster Diamonds», όπου θα μας παρουσιαστεί η διαδικασία
κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών. Μετάβαση στο Βόλενταμ, όπου θα κάνουμε βόλτα στο
γραφικό λιμανάκι. Συνεχίζουμε με επίσκεψη σε Φάρμα Τυριών, με παρουσίαση των τεχνικών
παρασκευής και δοκιμή γεύσεων! Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος
για περίπατο στο πεζοδρομημένο κέντρο της πόλης.
2η-3η μέρα: Αmsterdam Shopping Experience & υπαίθριες αγορές
Το Άμστερνταμ φημίζεται για τις αγορές του και αξίζει να τις επισκεφθείτε για να ζήσετε την
ατμόσφαιρα της πόλης! Στο υπαίθριο παζάρι του Waterlooplein, που παραδοσιακά είναι η παλιότερη
υπαίθρια αγορά του Άμστερνταμ, και στο πολύχρωμο παζάρι των λουλουδιών πάντα υπάρχει κάτι
νέο για να δείτε. Μεταξύ άλλων θα βρείτε ρούχα, αντίκες και αντικείμενα από χώρες της Αφρικής
και της Ασίας, υφάσματα, δερμάτινα είδη, κοσμήματα κ.ά. Η βόλτα για ψώνια μπορεί να συνεχιστεί
στους φημισμένους εμπορικούς πεζοδρόμους Kalverstraat, P.C. Hooftstraat με τις μπουτίκ των
οίκων μόδας, Jordaan. Αξίζει μια επίσκεψη στον Ζωολογικό Κήπο, στους Βοτανικούς Κήπους,
στο Μητροπολιτικό Πάρκο, σε γκαλερί ή μουσεία.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Πάρκο Κeukenhof (προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε προαιρετική αναχώρηση με πρώτο σταθμό το Πάρκο
Κeukenhof (είσοδος 17,50 €). Είναι ανοιχτό μόνο για 2 μήνες το χρόνο, την άνοιξη, και διαθέτει
εκατομμύρια τουλίπες, σε μια τεράστια έκταση πλαισιωμένη από γραφικές λίμνες. Θα επισκεφθούμε ακόμα τη Χάγη, πόλη-οικοδέσποινα του Ολλανδικού Κοινοβουλίου & διεθνών οργανισμών, με
κτίρια-ορόσημα όπως το περίφημο «Παλάτι της Ειρήνης» (Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης), και τα
μοναδικής αξίας οικήματα που στεγάζουν υπουργεία και πρεσβείες. Επόμενος προορισμός μας το
Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, με μια φουτουριστική εικόνα που συνθέτουν οι σύγχρονοι ουρανοξύστες, τα μοντέρνα οικοδομήματα και οι εντυπωσιακές γέφυρες Willem
& Erasmus. Τελευταία στάση το Ντελφτ, πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια ιστορική
πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο, κανάλια, μεγαλοπρεπείς ναούς (κόστος 85 €).
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη
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Mπενελούξ
Κάτω Χώρες
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
18/4, 22/4

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - Χάγη - Ρότερνταμ - Βρυξέλλες
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και άμεση μετάβαση στη Χάγη των διεθνών δικαστηρίων για περιήγηση. Στη συνέχεια θα γνωρίσουμε το Ρότερνταμ, την πόλη με το
μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, τους σύγχρονους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα
οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem & Erasmus. Κατεύθυνση για την
πρωτεύουσα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το απόγευμα προαιρετική περιήγηση πεζή στην κεντρική πλατεία Grand Place.
2η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Βαλλωνία (προαιρετικά)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Για όσους το επιθυμούν προαιρετικά αναχωρούμε για τη
Βαλλωνία. Κατά τη διαδρομή μας θα γνωρίσουμε το Βατερλό, εκεί όπου διεξήχθη η
ομώνυμη μάχη-σταθμός για την Ευρωπαϊκή ιστορία. Φτάνουμε στην Ντινάντ, όπου θα
έχουμε δυνατότητα για καφέ και περίπατο δίπλα στον ποταμό Μeuse. Επόμενος σταθμός
μας το Λουξεμβούργο, κέντρο λήψεως αποφάσεων με πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών, τραπεζικών ιδρυμάτων, αλλά και πολυεθνικών εταιρειών. Μεταξύ άλλων θα
δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, την Κόκκινη Γέφυρα, το κτίριο της Φιλαρμονικής, την Place d’ Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες (κόστος 90 €).
3η μέρα: Γάνδη - Μπριζ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Στάση στη Γάνδη. Θα δούμε το Δημαρχείο, το
Διοικητήριο, τον Ναό του Αγ. Νικόλα, τον Καθεδρικό του Αγίου Βονιφάτη κ.λπ. Συνεχίζουμε για τη διάσημη Μπριζ, μια πόλη όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει… στον
Μεσαίωνα! Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
4η μέρα: Μπριζ - Ντελφτ - Πάρκο με Τουλίπες Κeukenhof - Άμστερνταμ
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Θα επισκεφθούμε την ιστορική Ντελφτ, με
πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς. Έπειτα, στο Πάρκο
Κeukenhof θα θαυμάσουμε τα πολύχρωμα λουλούδια και τις γραφικές λίμνες. Τελευταίος σταθμός μας το Άμστερνταμ. Θα θαυμάσουμε τον Μύλο του Ρέμπραντ και τις όμορφες
κατοικίες στις όχθες του Άμστελ, το «Στάδιο Αρένα» κ.ά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο κέντρο.
5η μέρα: Άμστερνταμ - υπαίθριες αγορές
Το Άμστερνταμ φημίζεται για τις αγορές του και αξίζει να τις επισκεφθείτε για να ζήσετε
την τοπική ατμόσφαιρα! Το υπαίθριο παζάρι στο Waterlooplein και το πολύχρωμο παζάρι
των λουλουδιών είναι must! Η πληθώρα προϊόντων συνεχίζεται στους φημισμένους
εμπορικούς πεζόδρομους, την Kalverstraat και την P.C. Hooftstraat.
6η μέρα: Άμστερνταμ - Βόλενταμ - Φάρμα Τυριών (προαιρετικά) - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική εκδρομή στην Ολλανδική ύπαιθρο. Πέρασμα
από τα απέραντα βοσκοτόπια, βόλτα στο γραφικό λιμανάκι του Βόλενταμ και επίσκεψη
σε Φάρμα Τυριών (κόστος 55 €). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Όσοι
δεν ακολουθήσουν την προαιρετική, αναχώρηση το απόγευμα για το αεροδρόμιο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα
με «ΚLM»
✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 Βρυξέλλες,
1 Μπριζ μόνο για το 6ήμερο πρόγραμμα, 2 Άμστερνταμ)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Η είσοδος στο Πάρκο Keukenhof, κόστους 17,50 €
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν,
φέρι-μποτ
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Συνοπτικό πρόγραμμα για την αναχώρηση 22/4
1η μέρα: Άφιξη, πανόραμα Άμστερνταμ, Βόλενταμ, Φάρμα
Τυριών, Πλατεία Μουσείων, «Coster Diamonds»
2η μέρα: Ελεύθερος χρόνος, Αmsterdam Shopping Experience και υπαίθριες αγορές
3η μέρα: Ρότερνταμ, Χάγη, Ντελφτ, Πάρκο Τουλίπες
Κeukenhof - Βρυξέλλες
4η μέρα: Λουξεμβούργο, Βαλλωνία (προαιρετικά)
5η μέρα: Γάνδη, Μπριζ - πτήση επιστροφής

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

18/4

6

745 €

795 €

+225 €

695 €

22/4

5

695 €

745 €

+195 €

645 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ (ή παρόμοια)

NH Brussels Louise 4*

Best Western Blue Tower 4*

5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 29/4, 4/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ & Αϊντχόβεν Αθήνα με «Transavia»
✓ 1 χειραποσκευή 8kg και 1 αποσκευή 15kg
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*/4* (2 Άμστερνταμ,
2 Βρυξέλλες)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Η είσοδος στο Πάρκο Κeukenhof κόστους 17,50 € (μόνο για
τις αναχωρήσεις 16, 29/4)
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Προαιρετική εκδρομή Βαλλωνία - Λουξεμβούργο:
90 €/ενήλικας, 45 €/παιδί έως 12 ετών
Η επίσκεψη στο Πάρκο Keukenhof πραγματοποιείται μόνο στις
αναχωρήσεις 16 & 29/4
Η «Transavia» δεν σερβίρει φαγητό και ποτό στην πτήση
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 29/4, 4/6

5

645 €

695 €

+175 €

595 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Motel One Amsterdam 3*

Holiday Inn Express Amsterdam 3*

Οzo Hotel 4*

NH Brussels EU Berlaymont 4*

Μπενελούξ

Ολλανδία - Βέλγιο - Λουξεμβούργο
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και άμεση περιήγηση στην πόλη. Θα θαυμάσουμε την παραποτάμια
ζώνη δίπλα στον Άμστελ με τις όμορφες κατοικίες, τον Μύλο του Ρέμπραντ στις όχθες του ποταμού,
το «Στάδιο Αρένα». Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά. Το απόγευμα θα έχετε
χρόνο για περίπατο στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Πάρκο Κeukenhof
Πρωινό και αναχώρηση για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδρομή. Πρώτος σταθμός μας το Πάρκο
Κeukenhof. Είναι ανοιχτό μόνο για 2 μήνες το χρόνο, την άνοιξη, και στον όμορφο κήπο του φυτρώνουν εκατομμύρια πολύχρωμες τουλίπες, πλαισιωμένες από γραφικές λίμνες. Συνεχίζουμε για
το Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο, κανάλια, μεγαλοπρεπείς ναούς,
κι έπειτα για τη Χάγη, πόλη-οικοδέσποινα του Ολλανδικού Κοινοβουλίου & διεθνών οργανισμών.
Τελευταία επίσκεψή μας θα γίνει στο Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης, με
ένα σύγχρονο «πρόσωπο» βγαλμένο από το μέλλον. Επιστροφή το απόγευμα στο Άμστερνταμ.
3η μέρα: Γάνδη - Μπριζ - Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Επίσκεψη στη μοναδική Μπριζ. Βόλτα στο ιστορικό
κέντρο και στα σοκάκια με τα γραφικά κτίσματα. Στάση στη Γάνδη, όπου θα επισκεφθούμε το κέντρο,
με το Δημαρχείο, το Διοικητήριο, τον Ναό του Αγ. Νικόλα, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βονιφάτη κ.ά. Συνεχίζουμε για τις Βρυξέλλες. Θα ανακαλύψουμε τη μαγεία που την περιβάλλει και θα
θαυμάσουμε τα ιστορικά της μνημεία και τις σύγχρονες δομές της. Tακτοποίηση στο ξενοδοχείο στις
Βρυξέλλες και το απόγευμα θα κάνουμε βόλτα πεζή στην κεντρική πλατεία.
4η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεμβούργο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό μας ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε την προαιρετική εκδρομή Βαλλωνία Λουξεμβούργο (κόστος 90 €). Κατευθυνόμενοι προς τα εκεί θα διασχίσουμε τον Βελγικό Νότο, μέσα
από την κεντρική πεδιάδα με τις καταπράσινες εκτάσεις, τα γραφικά χωριουδάκια και τα μεγαλοπρεπή κάστρα. Η διαδρομή μας στη Βαλλωνία θα μας οδηγήσει στην πόλη Ντινάντ. Θα έχουμε
δυνατότητα για καφέ και περίπατο διπλά στο ποταμό Λέσε. Αναχώρηση για το Λουξεμβούργο, όπου
θα αντικρίσουμε την πόλη που λειτουργεί ως κέντρο λήψεως αποφάσεων για την Ευρώπη. Μεταξύ
άλλων, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, την εντυπωσιακή Κόκκινη Γέφυρα, το θαυμαστό
κτίριο της Φιλαρμονικής, την Place d’ Armes. Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
5η μέρα: Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Αϊντχόβεν - Αθήνα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο. Μεταφορά στην Αμβέρσα και περιήγηση στην πόλη, δίπλα στον
ποταμό Σχέλντε, «σταυροδρόμι» των τεχνών και του εμπορίου. Μετάβαση στο αεροδρόμιο του
Αϊντχόβεν για την πτήση επιστροφής μας.
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Πανόραμα

Eλβετίας
5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 22/4, 4/6

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάνη
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αμέσως αναχωρούμε για τη διοικητική πρωτεύουσα
Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Aare και περιτριγυρισμένη από τις Άλπεις.
Συνεχίζουμε για την κωμόπολη Μοντρέ, διάσημο θέρετρο πλουσίων και αριστοκρατών
των αρχών του 20ού αιώνα και γνωστή για το ομώνυμο θερινό μουσικό φεστιβάλ.
Τελευταίος σταθμός μας το γραφικό Βεβέ, έδρα της πολυεθνικής «Nestlé». Άφιξη αργά
το απόγευμα στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.
2η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη, το κέντρο της διεθνούς διπλωματίας.
Ξεκινάμε από το θεαματικό σιντριβάνι Jet d’ Eau και θα δούμε το Δημαρχείο, την παλαιά
πόλη με τον Καθεδρικό ναό, τα κτίρια της Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, τα
υπέροχα πάρκα. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και επιστροφή στη Λωζάνη. Ξεκινάμε με
το ιστορικό κέντρο, την κεντρική πλατεία Ντε λα Παλί και τον Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ,
τα γραφικά σοκάκια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, ελεύθερος χρόνος.
3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχωρούμε από τη Λωζάνη. Θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι
Γκριγιέρ, διάσημο για τα τυριά του. Άφιξη στη Ζυρίχη και περιήγηση στα σημαντικότερα
αξιοθέατα της φημισμένης πόλης των τραπεζών. Ξεκινάμε με τη Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, που είναι διακοσμημένη με θαυμάσια βιτρό του Μαρκ Σανγκάλ. Συνεχίζουμε στην παλιά ιστορική πόλη, ενώ θα δούμε ακόμα την κεντρική οδό Μπανχοφστράσε,
με τα κτίρια που στεγάζουν τις μεγάλες τράπεζες, τα πολυτελή μαγαζιά και κομψά καφέ,
την πανέμορφη παραλίμνια περιοχή. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι το Ιντερλάκεν. Βρίσκεται στο κέντρο
της χώρας των Άλπεων και αποτελεί έναν από τους πιο «κλασικούς» τουριστικούς προορισμούς, αφού παρέχει άμεση πρόσβαση στα χιονοδρομικά κέντρα του Γιουνγκφράου.
Χρόνος για περιήγηση. Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη, «στολισμένη» με την
περίφημη σκεπαστή ξύλινη γέφυρα του 14ου αιώνα, τις ζωγραφιστές προσόψεις των
σπιτιών, το όμορφο Αλπικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί
καταρράκτες που δημιουργεί ο ποταμός Ρήνος. Έπειτα, αφού διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με τη Γερμανία, θα επισκεφθούμε το λιλιπούτειο παραποτάμιο Μεσαιωνικό χωριό
Στάιν αμ Ράιν. Θα σας γοητεύσει τόσο ο μικρός γραφικός πεζόδρομος όσο και το κτίριο
του Δημαρχείου στην κεντρική πλατεία Rathausplatz, με τον όγκο του και τις ζωγραφιές
του, που «διηγούνται» παραστατικά την ιστορία της πόλης και της περιφέρειας. Ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με
πτήσεις «Swiss Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(2 Λωζάνη, 2 Ζυρίχη)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
82

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 18,
22/4, 4/6

5

495 €

545 €

+170 €

445 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

De La Paix Lausanne 4*

Courtyard Zurich North 4*

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 22/4, 4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με
την «Lufthansa»
✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Strasbourg
Centre 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και
γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα η 2η μέρα περιλαμβάνει
Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν και δεν περιλαμβάνεται η
επίσκεψη στη λίμνη Τίτι

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 18,
22/4, 4/6

5

495 €

545 €

+160 €

445 €

5/6

4

445 €

495 €

+130 €

395 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Mercure Strasbourg Centre 4*

Αλσατία

Μέλανας Δρυμός
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη,
όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο με τις όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές, τις εκκλησίες των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος,
τα Μπαρόκ κτίρια. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου. Θα
επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο, όπου δεσπόζει ο Καθεδρικός ναός ύψους 142μ. με το Αστρονομικό Ρολόι. Θα περιπλανηθούμε, επίσης, στη «μικρή Γαλλία», με τα ξύλινα σπιτάκια, τα αμέτρητα
γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Έγκισεμ - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό και αναχωρούμε για το γραφικό χωριό Έγκισεμ (Eguisheim), στη βορειο-ανατολική Γαλλία,
«απλωμένο» γύρω από ένα φρούριο του 8ου αιώνα. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της
Αλσατίας». Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο, θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό
Ναό Αγίου Μαρτίνου, τις πλατείες, τις υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στη «Μικρή Βενετία»,
που κυριαρχείται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην
παραλείψετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ, δείγμα Γερμανικής Αναγεννησιακής
αρχιτεκτονικής. Επόμενος σταθμός μας το χωριό Ρίκβιρ, με τη σπουδαία αρχιτεκτονική και τα τείχη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Λίμνη Τίτι
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών, που διαθέτει το
πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Εδώ εκτίθενται παραδοσιακές φορεσιές, αστικά
ρούχα, γεωργικά εργαλεία, χειροτεχνήματα κ.ά. Θα συνεχίσουμε για τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ, που έχουν μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο, κι έπειτα για το
Φράιμπουργκ. Στην πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό και το ιστορικό Κάουφχαους του 16ου αιώνα. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στο
Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών
με παραδοσιακά εστιατόρια και μπιραρίες. Τελευταίος σταθμός μας η Λίμνη Τίτι (Titisee), γέννημα
παγετώνων και αγαπημένο τουριστικό θέρετρο των Γερμανών. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
5η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται επίσης στον Μέλανα
Δρυμό και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση για την Αθήνα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Παρίσι - Αθήνα με πτήσεις
της «Air France»/«Aegean Αirlines»
✓ 4, 5, 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με επίσημο
Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία (για τα 6ήμερα και
7ήμερα προγράμματα)
✓ Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου (στην Ελληνική
πτέρυγα) με επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με
επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ολοήμερη εκδρομή στην «Disneyland» (περιλαμβάνονται
οι μεταφορές - απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στην
εκδρομή με την κράτησή σας)
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €. Τα
ακουστικά κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στα ανάκτορα των
Βερσαλλιών 2,5 €/άτομο είναι υποχρεωτικά και πληρώνονται
τοπικά. Εισιτήρια Disneyland. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
ποτά κ.λπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Παρίσι Disneyland
5, 6, 7 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 20, 21/4

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι
Πτήση για την «πόλη του φωτός». Άφιξη στο αεροδρόμιο του Παρισιού, μεταφορά στην πόλη
και ξεκινάμε πανοραμική ξενάγηση: Πύργος του Άιφελ, Τροκαντερό, Αψίδα του Θριάμβου,
Λεωφόρος των Ηλυσίων Πεδίων, μικρό και μεγάλο παλάτι, Πλας Κονκόρντ, Όπερα, Grands
Boulevards, Μουσείο Λούβρου, Γαλλική Ακαδημία, Δικαστικό Μέγαρο, Ποντ Νεφ κ.ά. Σειρά έχει
η διάσημη Notre Dame (εξωτερικά). Θα συνεχίσουμε περνώντας από το Πάνθεον, τους Κήπους
Λουξεμβούργου, το Σεν Ζερμέν με τις καλλιτεχνικές γειτονιές και τη Σχολή Καλών Τεχνών.
Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Προαιρετική βραδινή βόλτα.
2η μέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για ξενάγηση στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, με
επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό. Θα επισκεφθούμε τα βασιλικά διαμερίσματα και την αίθουσα
των καθρεφτών. Επιστροφή στο Παρίσι και μεταφορά για ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου,
με τους πανέμορφους Κήπους Κεραμικού που βρίσκονται ακριβώς μπροστά του. Εκεί θα
απολαύσουμε μια ξενάγηση στην Ελληνική και στη Ρωμαϊκή πτέρυγα, σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου, με περισσότερα από 30 χιλιάδες εκθέματα και περισσότερους από 10
εκατ. τουρίστες το χρόνο! Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
3η μέρα: Παρίσι - Ολοήμερη «Disneyland»
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ολοήμερη επίσκεψη στην «Disneyland»! Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες φιγούρες του Ντίσνεϊ σας μεταφέρουν στον κόσμο
της φαντασίας. Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς, «χαθείτε» στο
άπειρο μ’ ένα διαστημόπλοιο, συναντήστε τον Πινόκιο, τον Ντάμπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη
και τους εφτά νάνους… Δίπλα στο πάρκο της «Disneyland» ανακαλύψτε το μαγεμένο κόσμο του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Πάρκο «Walt Disney Studios». Επιστροφή στο Παρίσι.
4η μέρα: Παρίσι
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη μέρα, ιδανική για ψώνια και ξενοιασιά! Αξίζει να
επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα «Galeries Lafayette» και «Printemps» ή, αν σας γοητεύει
περισσότερο η τέχνη, να αφιερώσετε το χρόνο σας σε μουσεία ή γκαλερί.
5η μέρα: Παρίσι - Ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία*
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα θα απολαύσουμε μια ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία: ήπιο κλίμα, υπέροχος ουρανός, τεράστιες παραλίες με άμμο που εναλλάσσονται με απότομους βράχους στο χρώμα του ατσαλιού, είναι τα στοιχεία ενός σκηνικού που θα σας μαγέψει!
Θα επισκεφθούμε την πανέμορφη Ονφλέρ (εδώ μπορούμε προαιρετικά να γευματίσουμε),
έπειτα την κοσμική λουτρόπολη Ντοβίλ και δίπλα τη δίδυμή της Τρουβίλ, που τις χωρίζει ο
ποταμός Τουκ και τις ενώνει γέφυρα. Επιστροφή στο Παρίσι αργά το απόγευμα.
*Στο 5ήμερο πρόγραμμα η εκδρομή είναι προαιρετική με κόστος 70 €/άτομο.
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Αφήνουμε τις αποσκευές για φύλαξη στο ξενοδοχείο. Αναλόγως
με την πτήση σας μπορείτε να αξιοποιήσετε το διαθέσιμο χρόνο όπως επιθυμείτε στην πόλη.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στην Αθήνα.
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Ενδεικτικές τιμές εισόδων:
Είσοδοι στα μουσεία Λούβρο και Βερσαλλίες: 50 €/ενήλικας
άνω των 26 ετών (καταβάλλονται με την κράτηση σας)
Η είσοδος στην Disneyland για το 1 πάρκο 80 €/άτομο (καταβάλλονται με την κράτηση σας)
Σημειώσεις:
Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία μέρα ελεύθερη λιγότερη
Το 7ήμερο πρόγραμμα έχει μία μέρα ελεύθερη επιπλέον
Νέος φόρος πόλης (city tax) υποχρεωτικός και πληρωτέος
στα ξενοδοχεία του Παρισιού και της Disneyland (1,90 €/
άτομο τη διανυκτέρευση για 3* ξενοδοχείο, 2,90 €/άτομο τη
διανυκτέρευση για 4* ξενοδοχεία). Τα παιδιά κάτω των 12 ετών
δεν πληρώνουν μόνο στην περίπτωση που μένουν με 2 ενήλικα
άτομα στο ίδιο δωμάτιο. Στην περίπτωση που μία οικογένεια (2
ενήλικες + 2 παιδιά) μπει σε 2 δίκλινα δωμάτια, θα πληρώσουν
και τα 4 άτομα τα city taxes.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

16/4

17/4

17/4

16, 17/4

20/4

20/4

ΗΜΕΡΕΣ

5

6

7

6

6

6

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ*

Ibis Paris 17 Clichy 3*

558 €

+200 €

378 €
415 €

Novotel Paris 17 4*

658 €

+280 €

Β.W Ronceray Opera 3*S

678 €

+280 €

398 €

Μillennium Opera 4*S

880 €

+456 €

1210 €**

Ibis Paris 17 Clichy 3*

605 €

+245 €

418 €

Novotel Paris 17 4*

718 €

+402 €

505 €

Β.W Ronceray Opera 3*S

738 €

+352 €

430 €

Μillennium Opera 4*S

1028 €

+570 €

1258 €**

Ibis Paris 17 Clichy 3*

678 €

+302 €

468 €

Novotel Paris 17 4*

838 €

+452 €

548 €

Β.W Ronceray Opera 3*S

858 €

+430 €

488 €

Μillennium Opera 4*S

1195 €

+703 €

1220 €**

Ibis Paris 17 Clichy 3*

675 €

+245 €

438 €

Novotel Paris 17 4*

788 €

+402 €

525 €

Β.W Ronceray Opera 3*S

798 €

+362 €

450 €

Μillennium Opera 4*S

1100 €

+570 €

1295 €**

Ibis Paris 17 Clichy 3*

640 €

+255 €

438 €

Novotel Paris 17 4*

740 €

+360 €

460 €

Β.W Ronceray Opera 3*S

760 €

+318 €

438 €

Μillennium Opera 4*S

1058 €

+590 €

1298 €**

Ibis Paris 17 Clichy 3*

675 €

+245 €

468 €

Novotel Paris 17 4*

775 €

+375 €

480 €

Β.W Ronceray Opera 3*S

795 €

+303 €

468 €

Μillennium Opera 4*S

1080 €

+598 €

1345 €**

*1 παιδί έως 12 ετών **σε Junior Suite
Ζητήστε μας τις ειδικές τιμές για Family Rooms

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μασσαλία/Νίκαια - Αθήνα
με την «Aegean Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(2 Μασσαλία, 2 Σαν Ρέμο)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 180 €
Checkpoint 20 €
Φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

22/4

5

545 €

595 €

+120 €

495 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

AC Hotel by Marriott Marseille Prado Velodrome 4*

Grand Hotel & Des Anglais 4*

Προβηγκία
Κυανή Ακτή

1η μέρα: Αθήνα - Μασσαλία
Πτήση για τη Μασσαλία. Άφιξη και ξεκινάμε πανοραμική περιήγηση. Θα μας εντυπωσιάσουν στο
παλιό λιμάνι τα δίδυμα κάστρα - φυλάκια των Αγίων Ιωάννη και Νικολάου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη βασιλική Νορτ Νταμ ντε λα Γκαρντ, πάνω σε λόφο με υπέροχη θέα στη Μεσογειακή
μεγαλούπολη και το νησάκι Ιφ με το φρούριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση.
2η μέρα: Μασσαλία - Αβινιόν - Νιμ - Αρλ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Αβινιόν, στις όχθες του Ροδανού ποταμού. Στην
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε το Παπικό Παλάτι και το Επισκοπικό Συγκρότημα, την
πλατεία του Δημαρχείου και την περίφημη Γέφυρα της Αβινιόν. Επόμενος σταθμός μας η Νιμ, πόλη
με σημαντική ιστορία και πολλά Ρωμαϊκά μνημεία. Μεταξύ άλλων θα δούμε το κτίριο - πρότυπο
«Maison Carrée», την αρένα, το δικαστικό μέγαρο, το Μουσείο Ρωμανικής Τέχνης, την εκκλησία του
Αγίου Παύλου κ.ά. Συνεχίζουμε για την ιστορική πόλη Αρλ, γνωστή σαν αρχαία Ρωμαϊκή Αρελάτη.
Θα δούμε το Ρωμαϊκό Θέατρο και αμφιθέατρο, την καλοδιατηρημένη Αρένα, τη Ρωμαϊκή νεκρόπολη, την Place du Forum κ.ά. Επιστροφή στη Μασσαλία στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μασσαλία - Εξ αν Προβάνς - Σαν Ρέμο
Πρωινό και αναχωρούμε για την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας, την Aix en Provence, που
πήρε το όνομά της από τις πολυάριθμες πηγές. Στην περιήγησή μας θα έχουμε την ευκαιρία να
περπατήσουμε την περίφημη οδό Μιραμπό και θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό του Σωτήρος.
Συνεχίζουμε για το Σαν Ρέμο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Σαν Ρέμο - Κάννες - Εζ - Μονακό - Μόντε Κάρλο
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Κάννες, με τη θρυλική Κρουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, τις πλαζ, τα ξενοδοχεία της Μπελ Επόκ, τις μπουτίκ, το καζίνο, το δημαρχείο
και το Μέγαρο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ. Χρόνος για καφέ και βόλτα. Συνεχίζουμε για το
Μεσαιωνικό Εζ με θέα το απέραντο γαλάζιο, όπου θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο παραγωγής
αρωμάτων «Fragonard». Επόμενη επίσκεψη στο κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, με το
παλάτι των Μονεγάσκων, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό της Παναγίας και το Ωκεανογραφικό Μουσείο. Τέλος, θα μεταβούμε στο πασίγνωστο Μόντε Κάρλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο Σαν Ρέμο.
5η μέρα: Νίκαια - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στη Νίκαια. Θα περιηγηθούμε στην παλαιά πόλη, όπου θα δούμε την αγορά των λουλουδιών, το νομαρχιακό μέγαρο, την πανέμορφη Μπαρόκ εκκλησία Chapelle
de la Misericorde, την Πλατεία Rosetti με τον Καθεδρικό ναό, το μέγαρο της Δικαιοσύνης και την
Όπερα. Συνεχίζουμε με τη διάσημη πλατεία Μασενά και την εμπορική οδό Ζαν Μεντεσάν. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.
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4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
Κάθε Παρασκευή από 3/4 έως 26/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines»
✓ 3, 4 διαν/σεις με πρωινό σε ξενοδοχείο 3*, 4*, 4* Sup
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

Ρώμη Βατικανό
1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Κατακόμβες
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και ξεκινάμε με επίσκεψη στις Κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου (εναλλακτικά κατακόμβες της Δομιτίλλης). Διασχίζοντας την Αππία οδό θα δούμε τα διάσημα Λουτρά (Θέρμες), το επιβλητικό
Κολοσσαίο & την αψίδα του Μ. Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, περνώντας από το Καπιτώλιο θα καταλήξουμε
στην πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια και το Παλάτσο Βοναπάρτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και προαιρετική νυχτερινή βόλτα (κόστος 25 €).
2η μέρα: Μουσείο Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου
Πρόγευμα και αφιερώνουμε τη μέρα στο κορυφαίο Μουσείο του Βατικανού (κόστος 35 €, δήλωση
συμμετοχής με την κράτηση σας). Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης και
γλυπτικής, με αποκορύφωμα την Καπέλα Σιστίνα. Εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη
στη Βασιλική του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία.
3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία (προαιρετικά)
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στην πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία (κόστος 85 €). Θα γνωρίσουμε πεζή την ιστορική πόλη,
θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία
Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, το Πόντε Βέκιο κ.ά.
4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1επιπλέον ελεύθερη μέρα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 160 €. Check
points 35 € (πληρωτέα από Aθήνα). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων.
Δημοτικός φόρος Ρώμης 6 € (ξεν/χεία 4*), 4 € (ξεν/χεία
3*)/ημέρα/άτομο. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

4

3, 10/4,
12, 19,
26/6

5

17, 20/4

4

16/4

5

23/4

4

30/4

4

8, 15,
22, 29/5
5/6

4
5
4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊA

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*
Buenos Aires 3*
Ludovisi Palace 4*

335 €
445 €
395 €
535 €
399 €
509 €
459 €
569 €
349 €
439 €
399 €
509 €
355 €
495 €
435 €
590 €
319 €
449 €

+100 €
+160 €
+130 €
+220 €
+100 €
+190 €
+120 €
+220 €
+120 €
+160 €
+150 €
+190 €
+150 €
+200 €
+200 €
+275 €
+150 €
+200 €

305 €
415 €
365 €
505 €
369 €
479 €
429 €
539 €
319 €
409 €
369 €
479 €
325 €
465 €
405 €
560 €
289 €
419 €

7 ΗΜΕΡΕΣ
17/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νάπολη & Μπολόνια Αθήνα με «Aegean Airlines»
✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός της εκδρομής
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών

Πανόραμα Ιταλίας
1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Πομπηία - Νάπολη
Πτήση για τη Νάπολη. Άφιξη και άμεση περιήγηση. Θα δούμε το Παλάτσο Ρεάλε, το Τεάτρο Σαν Κάρλο,
την Όπερα, το Πάνθεον, την παραλία Σάντα Λουτσία κ.ά. Αναχώρηση για την Πομπηία, όπου θα δούμε το
τείχος, το φόρουμ, την Πόρτα Μαρίνα, τα λουτρά κ.ά. Επιστροφή στη Νάπολη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Νάπολη - Αμάλφι - Ποζιτάνο
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή σε Αμάλφι και Ποζιτάνο με πλοίο από το Σαλέρνο (έξοδα ατομικά). Περιήγηση στο γραφικό Ποζιτάνο και το κοσμοπολίτικο Αμάλφι, γνωστό για το λικέρ Limoncello.
3η μέρα: Νάπολη - Ρώμη
Πρωινό και αναχώρηση για την «αιώνια πόλη». Θα δούμε την Πλατεία Βενετίας, το Καπιτώλιο, τη Ρωμαϊκή
Αγορά, το Κολοσσαίο, το Πάνθεον κ.ά. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ρώμη - Βατικανό (προαιρετική ξενάγηση)
Πρωινό και επίσκεψη στο ανεξάρτητο κρατίδιο του Βατικανού. Προαιρετική ξενάγηση στα μουσεία του και
τη βασιλική του Αγίου Πέτρου. Χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία. Θα θαυμάσουμε την Πόντε Βέκιο, τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, το Βαπτιστήριο κ.ά. Μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Φλωρεντία - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βενετία. Ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο, με την Πλατεία του Αγίου Μάρκου,
τη Βυζαντινή βασιλική, το Παλάτι των Δόγηδων, τη Γέφυρα των Στεναγμών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Βενετία - Μπολόνια - Αθήνα
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 165 €
Ιδιωτικό βαπορέτο στη Βενετία 15 €/άτομο (πληρωτέα τοπικά)
Checkpoints 35 €/άτομο (πληρωτέα τοπικά)
Kαραβάκια για τις μετακινήσεις
Είσοδοι μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων
Δημοτικοί φόροι πόλεων (καταβάλλονται στα ξενοδοχεία)
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΕΑRLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17/4

7

595 €

645 €

775 €

565 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
17/4, 21/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νάπολη - Αθήνα με «Aegean
Airlines»
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mediterranea Hotel &
Convention Center 4* ή παρόμοιο
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Ξεναγός στην Πομπηία και στην Ποσειδωνία
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Checkpoint 20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα)
Δημοτικοί φόροι
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, καραβάκια
Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Κόστος εισιτήριου Σαλέρνο - Κάπρι - Σαλέρνο: 55 €/άτομο
Κόστος εισιτήριου Σαλέρνο - Αμάλφι - Σαλέρνο: 30 €/άτομο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17, 21/4

6

645 €

695 €

+120 €

595 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Mediterranea Hotel & Convention Center 4*

Αμάλφι

Νάπολη - Κάπρι
1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορέντο - Σαλέρνο
Πτήση για Νάπολη. Άφιξη και αναχωρούμε για το γοητευτικό Σορέντο, όπου θα περιηγηθούμε.
Θα εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω στις πλαγιές του λόφου με θέα στα σμαραγδένια
νερά, τους Μεσογειακούς κήπους, το πολυσύχναστο λιμάνι με τα κότερα. Εδώ μπορείτε να γευτείτε
το λιμοντσέλο στον τόπο όπου γεννήθηκε! Συνεχίζουμε για το Σαλέρνο. Άφιξη και γνωριμία με την
πόλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην ευρύτερη περιοχή, τακτοποίηση, δείπνο.
2η μέρα: Σαλέρνο - Αμάλφι - Ποζιτάνο - Αμάλφι - (Ραβέλο) - Σαλέρνο
Μετά το πρωινό αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) για το πανέμορφο
Ποζιτάνο. Περπατώντας τα καλντερίμια με τα ολάνθιστα μπαλκόνια θα «εισπνεύσουμε» τον κοσμοπολίτικο αέρα της εποχής του ’60! Καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε
για το γοητευτικό Αμάλφι, με μια γραφική ακτογραμμή που το ανέδειξε σε κορυφαίο τουριστικό
προορισμό των διασήμων. Επιστροφή στο Σαλέρνο, δείπνο.
3η μέρα: Κάπρι
Πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) με προορισμό το πασίγνωστο νησί Κάπρι. Γνωριμία και
περίπατος στα στενά δρομάκια στην Πλατεία Πιασέτα. Οι δύο βασικοί οικισμοί είναι το Capri και το
Anacapri. Θα δούμε άπειρα αριστοκρατικά ξενοδοχεία, ρεστοράν, wine bars, αλλά και lounge bars,
ενώ τα yachts συρρέουν στην Marina Grande. Χρόνος για φαγητό και shopping. Συγκέντρωση στην
Marina Grande, επιβίβαση στο ταχύπλοο και αναχώρηση για το Σαλέρνο. Δείπνο.
4η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - Πομπηία - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Ποσειδωνία, αρχαία Ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας στην περιοχή
της Καμπανίας. Βρισκόταν 85 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νάπολης, στη σημερινή επαρχία του
Σαλέρνο, κοντά στις ακτές της Τυρρηνικής Θάλασσας. Το Λατινικό όνομα της πόλης ήταν Πέστουμ
(Paestum). Το κύριο χαρακτηριστικό του σημερινού αρχαιολογικού χώρου είναι οι τρεις μεγάλοι
ναοί Δωρικού ρυθμού, αφιερωμένοι στην Ήρα και την Αθηνά. Αναχωρούμε για την Πομπηία, όπου
θα έχουμε ξενάγηση στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. και
θα θαυμάσουμε μια «ζωντανή» αρχαία πόλη. Επιστροφή στο Σαλέρνο, δείπνο.
5η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στη Νάπολη. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό της
κέντρο και θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Χρόνος στη διάθεσή σας και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Αθήνα
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Σαρδηνία

Bενετία

1η μέρα: Αθήνα - Κάλιαρι - Μπαρουμίνι - Οριστάνο - Νουόρο
Άφιξη με απευθείας πρωινή πτήση στο Κάλιαρι, πρωτεύουσα της Σαρδηνίας, με
σημαντικά Ρωμαϊκά και Βυζαντινά μνημεία αλλά και Μεσαιωνικές οχυρώσεις.
Επόμενος σταθμός μας θα είναι στον αρχαιολογικό χώρο Σου Νουράξι, στην περιοχή του Μπαρουμίνι. Μέσω του Οριστάνο φτάνουμε το απόγευμα στο Νουόρο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η μέρα: Νουόρο - Οργκοσόλο - Μπόζα - Αλγκέρο
Πρωινή επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο στο Νουόρο με τις παραδοσιακές φορεσιές. Θα διασχίσουμε την Μπαρμπαριά και θα σταθούμε στο χωριό
Οργκοσόλο, που φημίζεται για τις τοιχογραφίες του. Επόμενη στάση στην Μπόζα,
για να φθάσουμε νωρίς το απόγευμα στο Αλγκέρο. Θα περιηγηθούμε στα στενά
δρομάκια, το παλιό λιμάνι και θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό και την ενετική
αρχιτεκτονική της παλιάς πόλης.
3η μέρα: Αλγκέρο - Καστέλ Σάρντο - Κόστα Σμεράλντα
Επίσκεψη στο γραφικό Καστέλ Σάρντο, για βόλτα στη μαρίνα και στο Μεσαιωνικό
κάστρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Μουσείο Μεσογειακής Καλαθοπλεκτικής.
Φθάνουμε στην τουριστική Costa Smeralda. Θα απολαύσουμε τη διαδρομή από
το Παλάου μέχρι το Πόρτο Τσέρβο, με σύντομες στάσεις για βόλτα ή καφέ. Άφιξη
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Κόστα Σμεράλντα - Μπονιφάτσιο - Πόρτο Βέκιο
Πρωινή αναχώρηση για την Σάντα Τερέζα ντε Γκαλούρα και επιβίβαση στο
φέρι-μποτ για την Κορσική. Θα γνωρίσουμε την Σιταντέλα και θα τακτοποιηθούμε
στα δωμάτια. Βόλτα το απόγευμα στο παραθαλάσσιο Πόρτο Βέκιο.
5η μέρα: Μπονιφάτσιο - Σάρτενε - Προπριάνο - Αζαξιό (Αιάκειο)
Μετάβαση στο Αιάκειο. Καθ’ οδόν στάσεις στο Σάρτενε και στο παραθαλάσσιο
Προπριάνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Αιάκειο, τη πρωτεύουσα
της Κορσικής. Εκεί το 1769 γεννήθηκε ο Ναπολέων Βοναπάρτης.
6η μέρα: Αιάκειο - Κορτέ - Καργκέζε - Αθήνα
Θα γνωρίσουμε το γραφικό παραθαλάσσιο Καργκέζε, που ιδρύθηκε από Μανιάτες πρόσφυγες, κι ύστερα το ορεινό Κορτέ, στην τραχιά ενδοχώρα της Κορσικής.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία
Πτήση για Βενετία. Άφιξη και μεταφορά με το βαπορέτο στο ιστορικό κέντρο. Θα
ξεκινήσουμε από το νησί του Αγίου Μάρκου, ένα από τα 118 νησάκια που αποτελούν τη Βενετία. Εδώ θα δούμε τα παλαιά και νέα κυβερνεία και τη Ναπολεόντεια
πτέρυγα, τον πύργο του ρολογιού, φημισμένο για τους Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), την έξοχη Βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου και
δίπλα το περίφημο παλάτι των Δόγηδων και τη Γέφυρα των Στεναγμών. Χρόνος
ελεύθερος, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε (Lago di Garda)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη
στην όμορφη Βερόνα. Περνώντας την κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου της
πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το
παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας και φυσικά πολλά υπαίθρια cafés, πιτσαρίες
και τρατορίες. Τελευταίος μας σταθμός η μαγευτική Λίμνη Garda, που στα γαλήνια
νερά της καθρεφτίζονται οι πλαγιές των Αλπικών βουνών. Επίσκεψη στη γραφική
χερσόνησο του Sirmione, που εισχωρεί για περίπου 4χλμ. στο νοτιότερο κομμάτι
της λίμνης, στην επαρχία Brescia της Λομβαρδίας. Η γοητεία της βρίσκεται στα
στενά σοκάκια, στο Μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο με τα μεγαλοπρεπή κτίρια και
στην υπερυψωμένη θέση της ως προς το επίπεδο της θάλασσας, που χαρίζει φανταστική πανοραμική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Βενετία, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Τεργέστη
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στην Τεργέστη, με τα κομψά
Νεοκλασικά κτίρια που μαρτυρούν το Αυστριακό παρελθόν της. Τώρα, η παραλία
της είναι γεμάτη από πολυτελή γιότ, ενώ, στο χερσαίο κομμάτι της, είναι σχεδόν
εξ ολοκλήρου «αγκαλιασμένη» από τα σύνορα με τη Σλοβενία! Ο Καθεδρικός
ναός της, οι πλατείες της, η Νεοκλασική αρχιτεκτονική των κτιρίων που θυμίζει…
Λονδίνο, το Ρωμαϊκό Θέατρο, είναι στοιχεία που συνθέτουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πόλης. Επόμενος σταθμός μας το γραφικό Porto Piccolo, το λεγόμενο
μικρό «Μόντε Κάρλο». Το απόγευμα επιστροφή στη Βενετία.
4η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Κορσική

Βερόνα - Τεργέστη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17/4

6

745 €

+230 €

665 €

16/4*

6

449 €

499 €

+150 €

419 €

26/6*

8

995 €

+350 €

895 €

5/6

4

595 €

645 €

+145 €

545 €

6, 8 ΗΜΕΡΕΣ
17/4, 26/6

4, 6 ΗΜΕΡΕΣ
16/4, 5/6

*Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα για το 8ήμερο πανόραμα Σαρδηνίας

*Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα για το 6ήμερο Βενετία - Βερόνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάλιαρι και Αιάκειο - Αθήνα με ναυλωμένη πτήση «Aegean» ✓ 5 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4*/3*S ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μετακινήσεις, μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Εισιτήρια πλοίου
Σάντα Τερέζα - Μπονιφάτσιο ✓ Εισιτήρια τουριστικών τρένων σε Μπονιφάτσιο και Κορτέ ✓
Είσοδοι στον αρχαιολογικό χώρο Σου Νουράξι και στο μουσείο κοστουμιών στο Νουόρο ✓
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75
ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων και checkpoint
250 €. Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται
στα προσφερόμενα. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση
κόστους 15 €. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα με «Aegean
Airlines» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Plaza 4* ή παρόμοιο στο Μέστρε (περιφερειακά
Βενετίας) ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 €. Checkpoint
20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα). Βαπορέτο στη Βενετία 15 €/άτομο (πληρωτέο τοπικά). Είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία.
Δημοτικός Φόρος στο Μέστρε 6 €/άτομο/βραδιά, πληρωτέο στο ξενοδοχείο. Ό,τι ρητά
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
16/4, 1/5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα
με την «Aegean Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Starhotel Business 4* για την
αναχώρηση 16/4, Barcelo Milan 4* για την αναχώρηση
1/5, ή παρόμοια
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 €
Checkpoint 20 € (πληρωτέα Αθήνα)
Είσοδοι μουσείων, δημοτικοί φόροι
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο 6 €/άτομο/βραδιά πληρωτέο
στο ξενοδοχείο
Το πλοιάριο για τα Νησάκια Borome 12 €, η είσοδος στο παλάτι
12 € και το πλοιάριο στο Πορτοφίνο 16 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16/4

5

595 €

645 €

+170 €

545 €

1/5

5

495 €

545 €

+120 €

445 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Starhotel Business Palace 4*

Barcelo Milan 4*

Λίμνες Β. Ιταλίας

St Moritz & Ιταλική Ριβιέρα
1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ
Πτήση για Μιλάνο. Άφιξη και αναχώρηση για την εκδρομή στη Λίμνη Ματζόρε και τη ρομαντική
ολάνθιστη Στρέζα. Πρόκειται για έναν ιδανικό προορισμό για όσους γοητεύονται από την ατμόσφαιρα των Ιταλικών λιμνών, αλλά βάζουν τη φύση πάνω από την κοσμικότητα. Βρίσκεται στα νότια της
οροσειράς των Άλπεων και «πιάνει» τις επαρχίες του Πιεμόντε και της Λομβαρδίας -από την Ιταλική
πλευρά της- και το καντόνι του Τιτσίνο, κοντά στα Ελβετικά σύνορα. Δυνατότητα για κρουαζιέρα στα
Νησάκια Μπορομέ (κόστος 12 €). Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας.
2η μέρα: Μιλάνο (περιήγηση & shopping) - Μπέργκαμο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το κοντινό Μπέργκαμο, 40χλμ. από το Μιλάνο, στην
περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται πολύ κοντά στη Λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες
των Άλπεων, και η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Την πόλη περικλείουν Ενετικά τείχη και ο
συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την Piazza Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa
Maria Maggiore, μας ταξιδεύει στο παρελθόν. Μεταφορά και περιήγηση στο Μιλάνο. Το Ντουόμο,
η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Ελεύθερος
χρόνος για τα ψώνια μας στην «πρωτεύουσα της μόδας». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο (Ιταλική Ριβιέρα)
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστικό κέντρο
των VIPs με τις πολυτελείς θαλαμηγούς στο γραφικό του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα
Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στο
γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο για να
απολαύσουμε την πόλη.
4η μέρα: Σεντ Μόριτζ (Δώρο του γραφείου μας!)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις),
βορειοδυτικά του Μιλάνου, δώρο του γραφείου μας. Αν και αρχικά έγινε γνωστό ως θέρετρο χάρη
στις θεραπευτικές πηγές του, εξελίχθηκε σε «πρωτοπόρο» του χειμερινού τουρισμού κι έναν από
τους πιο κοσμοπολίτικους εκφραστές του Αλπικού lifestyle. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Αθήνα
Πρόγευμα και εκδρομή στο Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα
θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. Η λίμνη δημιουργήθηκε
όταν οι παγετώνες έσκαψαν το πέτρωμα και χωρίστηκαν δίνοντας στη λίμνη το σημερινό σχήμα
της και απαράμιλλη ομορφιά. Ένας ιδιαίτερα δημοφιλής τουριστικός προορισμός στη Λομβαρδία,
στη Βόρεια Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, που αποτελεί και αγαπημένο «καταφύγιο»
των διασήμων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου και πτήση επιστροφής.
89

6 ΗΜΕΡΕΣ
17/4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μάλτα - Αθήνα
με «Aegean Airlines»
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο Golden Tulip Vivaldi 4*
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

Mάλτα
1η μέρα: Αθήνα - Μάλτα - «5D Experience»
Πτήση, άφιξη στη Μάλτα και ξενάγηση στην πρωτεύουσα Βαλέτα πεζή. Από τους κήπους Μπαράκα θα
αγναντέψουμε την πανοραμική θέα στα δύο φυσικά λιμάνια της Μάλτας και στις τρεις ιστορικές πόλεις.
Στη συνέχεια θα ζήσουμε μια εμπειρία μοναδική! Το «5D» είναι ένα θέατρο νέας γενιάς που διερευνά
την ιστορία και τον πολιτισμό της Μάλτας & του Gozo με ένα διαδραστικό και συναρπαστικό τρόπο.
Μετά το τέλος της προβολής, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Μάλτα
Πρόγευμα και ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της Μόστα και θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής
φυσητού γυαλιού, καθώς και το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Έπειτα θα μεταβούμε στον Λόφο του
Ραμπάτ για επίσκεψη στη «σιωπηλή πολιτεία» Mdina. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μάλτα - Γκόζο (προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Όσοι το επιλέξουν θα κάνουν προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησί Γκόζο, το δεύτερο μεγαλύτερο του αρχιπελάγους της Μάλτας (κόστος 50 €).
4η μέρα: Μάλτα - «Τρεις Πόλεις» - Μάρσασλοκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στις «Τρεις Πόλεις»: την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την
Σέγκλεα. Στη συνέχεια θα δούμε το παραθαλάσσιο «στολίδι» της Μάλτας, την Μάρσασλοκ.
5η μέρα: Μάλτα
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για βόλτα στην πόλη.
6η μέρα: Μάλτα - Αθήνα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων
Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Επιβάρυνση για δωμάτια με θέα θάλασσα: 60 €/άτομο
Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο νησί Γκόζο: 50 €/άτομο
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

Golden Tulip Vivaldi 4*
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17/4

6

499 €

529 €

659 €

449 €

5/6

6

599 €

629 €

759 €

549 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 25/3, 4, 16, 17, 22/4,
9, 16, 23/5

Kύπρος
1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λεμεσός
Άφιξη στη Λάρνακα, μεταφορά στη Λεμεσό και γνωριμία με την παλιά πόλη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λεμεσός - Λευκωσία - Λεμεσός
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τη Λευκωσία. Πρώτος μας σταθμός ο Τύμβος της Μακεδονίτισσας.
Συνεχίζουμε για τα Φυλακισμένα Μνήματα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το μέγαρο της Αρχιεπισκοπής, τον
ιερό Ναό του Ιωάννη κ.ά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Λεμεσός - Πλάτρες - Τροοδίτισσα - Μονή Κύκκου - Όμοδος - Λεμεσός
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα ορεινά γραφικά «κερασοχώρια», στο Όρος Τρόοδος. Θα σταματήσουμε στο όμορφο θέρετρο Πλάτρες. Συνεχίζουμε με την Μονή Τροοδίτισσας. Θα επισκεφθούμε την ιερά
Μονή Kύκκου (1.100μ.Χ.). Στο Θρονί της Παναγίας θα επισκεφθούμε τον τάφο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και θα καταλήξουμε στο παραδοσιακό χωριό Όμοδος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Λεμεσός - Άγιος Νεόφυτος - Πάφος - Λεμεσός
Μετά το πρόγευμα ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο. Πρώτη μας στάση στον Πύργο των Ιπποτών, στο
Κολόσσι. Θα ξεναγηθούμε στο Κούριο, θα σταματήσουμε στην Πέτρα του Ρωμιού, θα επισκεφθούμε το
μοναστήρι της Εγκλείστρας. Συνεχίζουμε με τη στήλη μαστίγωσης του Αποστόλου Παύλου, την έπαυλη του
Διονύσιου και θα καταλήξουμε στο λιμάνι της Πάφου με το φρούριο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Λεμεσός
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη.
6η μέρα: Λεμεσός - Λάρνακα - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στη Βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Λαζάρου. Πτήση επιστροφής.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λάρνακα - Αθήνα με την
«Aegean Airlines»
✓ 5 διανυκτερεύσεις στη Λεμεσό σε ξενοδοχείο επιλογής σας
✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✓ 5 δείπνα σε μπουφέ
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Κύπρου
✓ Ολοήμερη εκδρομή στη Λευκωσία
✓ Ολοήμερη εκδρομή σε Τρόοδος, Πλάτρες, Μονή
Τροοδίτισσας, Μονή Κύκκου, Όμοδος
✓ Ολοήμερη εκδρομή σε Πάφο, Κολόσσι, Κούριο, Άγιο
Νεόφυτο, Αγία Σολομονή
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου
✓ Επίσημος τοπικός ξεναγός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και
γενικά όπου απαιτείται
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ

21, 25/3,
4, 16, 17,
22/4, 9,
16, 23/5

6
6

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

Harmony Bay 3*

365 €

+90 €

275 €

Posidonia Beach 4* 475 €

+100 €

385 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
17/4

Σικελία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κατάνια - Αθήνα με
«Aegean Airlines»
✓ 1 χειραποσκευή 5kg και 1 αποσκευή 23kg/άτομο
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(1 Ακράγαντα, 2 Παλέρμο, 2 Κατάνια)
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Δώρο 1 δείπνο στο ξενοδοχείο στον Ακράγαντα
✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Επίσημος τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και
τις Συρακούσες
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών

Παλέρμο - Κατάνια

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 160 €
Checkpoint 35 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα)
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς/επισκέψιμους χώρους
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
Ποτά/αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των δείπνων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17/4

6

459 €

509 €

+150 €

429 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Kaos Hotel Agrigento 4*

Astoria Palace Palermo Hotel 4*

Four Points by Sheraton Catania Hotel & Conference Center 4*

1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Ακράγαντας
Πτήση για την Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση με προορισμό τον Ακράγαντα, ιστορικά μία από τις
πλουσιότερες και επιφανέστερες αποικίες της Μεγάλης Ελλάδας. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο με τους αρχαίους Ελληνικούς ναούς της Ήρας, της Ομόνοιας, του Ηρακλή, του Δία, των
Διόσκουρων κ.ά. Τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.
2η μέρα: Ακράγαντας - Σελινούντα - Μονρεάλε - Παλέρμο
Πρωινό και αναχώρηση για μία ακόμη παλιά Ελληνική αποικία, τον Σελινούντα. Άφιξη και ξενάγηση
στον αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουμε για το Μονρεάλε, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό.
Τελευταίος σταθμός μας η πρωτεύουσα Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Παλέρμο
Πρωινό και γνωριμία με την πόλη. Η περιήγησή μας θα αρχίσει από το Βασιλικό Παλάτι, έδρα
σήμερα του Κοινοβουλίου, και θα συνεχιστεί με τον Καθεδρικό ναό, την Πιάτσα Πρετόρια, την
εκκλησία της Μαρτοράνα, το θέατρο Μάσιμο και την πλατεία με το Πολυθέαμα Γαριβάλδη. Στο
Παλέρμο υπάρχει Ορθόδοξος ναός για όσους επιθυμούν να εκκλησιαστούν στην Ανάσταση.
4η μέρα: Παλέρμο - Κεφαλού - Κατάνια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μεσαιωνική πόλη Κεφαλού. Θα επισκεφθούμε την Πιάτσα Ντουόμο
με τον Καθεδρικό Ναό. Αναχωρούμε για την Κατάνια, χτισμένη στους πρόποδες της Αίτνας, γνωστή
για τον Μπαρόκ ρυθμό των κτιρίων της. Στην παλιά πόλη θα δούμε την Πλατεία Ντουόμο με τον
Καθεδρικό ναό και το άγαλμα του ελέφαντα (Liotru), το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο, το κτίριο της όπερας,
το πανεπιστήμιο και το ανάκτορο των Μπισκάρι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.
5η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Νότο - Κατάνια
Πρωινό και αναχώρηση για την αρχαία Ελληνική πόλη των Συρακουσών. Ξενάγηση όπου θα δούμε
το αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, το Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο και το «Αυτί του Διονύσου» στα Λατομεία
του Παραδείσου, το μεγαλειώδη βωμό του Ιέρωνα του Β’ κ.ά. Ακολουθεί επίσκεψη στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, που βρίσκεται πάνω στο νησάκι Ορτυγία, και θα καταλήξουμε στην Πηγή της
Αρέθουσας, με τους πάπυρους μέσα στο νερό. Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε
την «αποθέωση του Μπαρόκ», την πόλη Νότο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε με προορισμό την Αίτνα, το μεγαλύτερο ενεργό ηφαίστειο στην
Ευρώπη, όπου θα ανέβουμε σε υψόμετρο 1.800μ. Εκεί θα δούμε τους κρατήρες Silvestri και
θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη και
κοσμοπολίτικη Ταορμίνα (Ταυρομένιον), χτισμένη επίσης σε πανοραμική θέση. Περιήγηση και
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Κατάνια, πτήση επιστροφής.
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Kωνσταντινούπολη
Πριγκιποννήσια
5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 22/4

1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Ντολμά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα στον Βόσπορο
Πτήση, άφιξη στην Κωνσταντινούπολη και άμεση επίσκεψη στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ,
τόπο προσκυνήματος για τους φανατικούς Κεμαλιστές μια και ο Κεμάλ Ατατούρκ άφησε
εκεί την τελευταία του πνοή το 1938. Θα θαυμάσετε το μεγαλύτερο πολυέλαιο στον
κόσμο, τα αμύθητης αξίας χαλιά και τους πίνακες, τα μοναδικά εκθέματα και φυσικά θα
έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε όλες τις αίθουσες - στο σύνολο 23, μοιρασμένες σε
δύο ορόφους, οι οποίοι χωρίζονται από μια καταπληκτική σκάλα. Ακολουθεί κρουαζιέρα/εκδρομή στα Στενά του Βοσπόρου, όπου θα θαυμάσουμε μία από τις τρεις κρεμαστές
γέφυρες και θα δούμε τα προάστια και τα μνημεία στις 2 πλευρές του Στενών. Δείπνο σε
εστιατόριο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο μνημείο του Ελληνισμού και της Χριστιανοσύνης, την Αγία
Σοφία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ανάκτορο των Σουλτάνων του Τοπ Καπί, στη
χερσόνησο όπου ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του Βυζαντίου, και τον άλλοτε Βυζαντινό
Ιππόδρομο. Θα δούμε το θρυλικό Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ) και τη Βασιλική Κινστέρνα
του Ιουστινιανού. Μετά από ένα διάλειμμα για γεύμα και λίγη ανάπαυση, η μέρα μας θα
κλείσει με την επίσκεψή μας στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα
5.000 μαγαζιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Καμπατάς, όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για
να επισκεφθούμε τα Πριγκιποννήσια. Η πρώτη στάση μας θα γίνει στη Χάλκη, με την
περίφημη Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας στον Λόφο της Ελπίδας.
Έπειτα θα επισκεφθούμε την Πρίγκιπο, όπου μπορείτε προαιρετικά να κάνετε με τις
παραδοσιακές άμαξες το γύρο του νησιού. Γεύμα. Επιστροφή στην Πόλη. Για το βράδυ
σας προτείνουμε προαιρετικά διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή ορχήστρα
και παραδοσιακούς χορούς της κοιλιάς.
4η μέρα: Κων/πολη - Φανάρι - Παναγία Βλαχερνών - Μπαλουκλί - «Πιερ Λοτί»
Πρωινό και αναχωρούμε για τη φημισμένη αγορά των Μπαχαρικών ή Αιγυπτιακή αγορά,
στο λιμάνι του Eminonu, που χτίστηκε το 1664 ως επέκταση του Γενί Τζαμί. Στους
πάγκους της θα ανακαλύψετε τους καλύτερους θησαυρούς της Τουρκικής γαστρονομίας, δηλαδή μπαχαρικά, βότανα, τσάι, ξηρούς καρπούς, καφέδες, ελιές, λουκούμια και
αιθέρια έλαια. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την
Παναγία των Βλαχερνών, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής). Τελευταία μας επίσκεψη για την ημέρα το Καφέ «Πιερ Λοτί», στην κορυφή του λόφου, όπου θα ανέβουμε
με το τελεφερίκ για να θαυμάσουμε τη θέα προς τον Κεράτιο κόλπο και να απολαύσουμε
ένα τσάι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κωνσταντινούπολη Αθήνα με «Turkish Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο επιλογής σας
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ 1 δείπνο και 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια
✓ Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκιποννήσια
✓ Κρουαζιέρα/εκδρομή στα Στενά του Βοσπόρου
✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
Ιππήλατα αμαξάκια
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

Golden Age 4* ή
Metropolitan Taksim 4*

5

445 €

495 €

+130 €

395 €

Barcelo Taxim 5*

5

515 €

565 €

+240 €

465 €

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ

Golden Age 4*
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Metropolitan Taksim 4*

Barcelo Taxim 5*

4, 5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 18, 22, 30/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπρόβνικ - Αθήνα
με πτήσεις της «Croatian Airlines»
✓ 3, 4, 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Astarea 3*
ή παρόμοιο
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας
✓ Τοπικός επίσημος Ελληνόφωνος ξεναγός στο Ντουμπρόβνικ
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Checkpoint 20 € (πληρωτέα Αθήνα)
Το εισιτήριο φέρι-μποτ για το νησί Κόρτσουλα
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα κ.λπ.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η & 5η μέρα
Το 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 18/4

6

495 €

545 €

+125 €

445 €

22/4

5

445 €

495 €

+105 €

395 €

30/4

4

395 €

445 €

+85 €

345 €

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ (ή παρόμοιο)

Astarea Ηοtel 3*

Ντουμπρόβνικ
Αδριατική

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Πτήση για το Ντουμπρόβνικ, γνωστό και ως το «Saint Tropez των Βαλκανίων»! Άφιξη και άμεση
μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και αναχώρηση για το «μαργαριτάρι της Αδριατικής», την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ.
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, όπου θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, το Κυβερνείο, το παλιό λιμάνι
και πολλά Μεσαιωνικά κτίρια. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Μπούτβα - Κότορ
Στη σημερινή εκδρομή θα δούμε πανοραμικά το νησάκι του Αγίου Στεφάνου και θα συνεχίσουμε
με κατεύθυνση την «πρωτεύουσα του Τουρισμού» της χώρας, την Μπούτβα, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Αδριατικής ακτής (5ος αιώνας π.Χ.). Μέσα από μια φανταστική διαδρομή
φτάνουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ, που προστατεύεται από την
UNESCO. Θα περπατήσουμε στη μικρή ναυτική πόλη Πέραστ και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για την παλιά πόλη του Κότορ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα
Πρωινό και αναχωρούμε για το νησί Κόρτσουλα, την «Κόρκυρα Μέλαινα» των Αρχαίων Ελλήνων.
Η πρωτεύουσα Κόρτσουλα είναι το έκτο μεγαλύτερο Κροατικό νησί μετά το Κρες, το Κρκ, το
Μπρατς, το Χβαρ και το Παγκ. Οι κάτοικοι του νησιού ήταν διάσημοι λιθοπελεκητές, θαλασσοπόροι
και ναυπηγοί! Θα δούμε στην κεντρική πλατεία το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Μάρκου, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου και τον πύργο Ζαχράν. Θα απολαύσουμε έναν
περίπατο στους λιθόστρωτους δρόμους. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Μόσταρ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ. Η πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης μας ταξιδεύει στους
αιώνες, δίπλα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Το όνομα Μόσταρ σημαίνει «αυτός που φυλάει τη
γέφυρα» και πάντα η γέφυρα υπήρξε το κέντρο των δραστηριοτήτων της πόλης. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Αθήνα
Πρωινό και λίγος χρόνος ελεύθερος για μια σύντομη βόλτα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Τσάβτατ. Σε απόσταση περίπου 16 χιλιομέτρων από το Ντουμπρόβνικ βρίσκεται η Αρχαία Επίδαυρος,
που έδωσε τη θέση της στη Μεσαιωνική πόλη Τσάβτατ. Παρόλο που καταστράφηκε από τους Αβάρους τον 7ο αιώνα, έχει διατηρήσει αρκετά από τα Μεσαιωνικά της κτίσματα και το χαρακτήρα της.
Η διαδρομή μας από το Ντουμπρόβνικ στο Τσάβτατ θα μας προσφέρει ακόμη μία μαγευτική «ματιά»
προς τις Δαλματικές ακτές. Μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.
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Bελιγράδι
Νόβι Σαντ
5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17/4, 1/5, 4/6

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη στην πρωτεύουσα της
Σερβίας και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος και πρώτη γνωριμία με την
πόλη. Γοητευτικό μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar
culture, το Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από
τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
2η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan
να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα - σήμα κατατεθέν
μιας από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις στον κόσμο. Ο πεζόδρομος Κνεζ
Μιχαήλοβα είναι ο πρώτος δρόμος του Βελιγραδίου που ονοματοδοτήθηκε και
ταυτόχρονα ο αγαπημένος πεζόδρομος ντόπιων και επισκεπτών για βόλτα όλες τις ώρες
της ημέρας. Η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα και ο εντυπωσιακός ναός του
Αγίου Σάββα είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα επισκεφθούμε. Χρόνος ελεύθερος.
Το βράδυ δείπνο σε εστιατόριο στην Skadarlija, την Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski
Karlovci
Πρωινό και η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά
Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια
του Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο
(UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ, χτισμένο στις όχθες του Δούναβη. Στη γραφική παλιά
πόλη ο επισκέπτης μπορεί να περπατήσει κατά μήκος του πεζοδρόμου Zmaj Jovina
και να ανακαλύψει μικρά μαγαζιά και κρυμμένες πλατείες. Επόμενος σταθμός μας το
Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε
επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βελιγράδι
Αφού πάρουμε το πρωινό μας η μέρα μας είναι ελεύθερη στην ολοζώντανη αυτήν πόλη,
για να περπατήσουμε αν το επιθυμούμε στα σοκάκια του παλιού της τομέα. Προτείνουμε
να ανακαλύψετε την περιοχή Skadarlija, η οποία βρίσκεται στο κέντρο. Αποτελεί την
ιδανική περιοχή για τους πιο μποέμ τουρίστες και ντόπιους, καθώς της αποδίδεται
συχνά ο χαρακτηρισμός «Μονμάρτη του Βελιγραδίου». Στην περιοχή αυτήν σύχναζαν
ποιητές και καλλιτέχνες στις αρχές του 20ού αιώνα, ενώ σήμερα είναι γεμάτη με café,
εστιατόρια, μπαράκια. Στο λιθόστρωτο δρόμο της θα βρείτε και πλανόδιους μουσικούς,
όπως και πολλές γκαλερί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με
«Air Serbia»
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Mercure Belgrade Excelsior 4*
ή παρόμοιο
✓ 2 δείπνα στο ξενοδοχείο
✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο
εστιατόριο στο Sremski Karlovci (ως μέρος της
διατροφής)
✓ 1 δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο στην Skadarlija, ως
μέρος της διατροφής)
✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός
✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 120 €
Είσοδοι σε μουσεία, ανάκτορα κ.ά.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17/4

5

395 €

445 €

+120 €

345 €

1/5, 4/6

5

445 €

495 €

+100 €

395 €

ΤO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO ΜΑΣ (ή παρόμοιo)

Mercure Belgrade Excelsior 4*

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 21/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα με
πτήσεις της «Tarom»
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(2 Βουκουρέστι & 3 Μπρασόβ)
✓ Εκδρομές, μεταφορές και περιηγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους, αρχαιολογικούς χώρους
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 21/4

6

595 €

645 €

+160 €

545 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Mercure Bucharest 4*

Ramada Brasov 4*

Ρουμανία

Τρανσυλβανία
1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Η Ρουμανία είναι μια χώρα με Μεσαιωνικά κάστρα, Γοτθικές εκκλησίες και γοητευτικές πόλεις, όλα κρυμμένα σε μερικά από τα πιο
αινιγματικά τοπία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άφιξη στο Βουκουρέστι, μεταφορά στο ξενοδοχείο
μας και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Δείπνο.
2η μέρα: Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για ξενάγηση στη Ρουμανική πρωτεύουσα. Τη χαρακτηρίζουν «Παρίσι των Βαλκανίων» - έχει φαρδιές λεωφόρους, καταπράσινα πάρκα και πεζοδρόμια με
αξιοζήλευτες βιτρίνες. Θα δούμε τις Πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο της Φωτιάς, τον Λόφο της Μητρόπολης
κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού
Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, το «μαργαριτάρι των Καρπαθίων». Παρόλο που το μοναστήρι της
υπάρχει από το 17ο αιώνα, η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό θέρετρο όταν ο βασιλιάς της Ρουμανίας
Κάρολος Α’, έχτισε εκεί το 1870 τη θερινή κατοικία του, το εκπληκτικό Αναγεννησιακού Γερμανικού
ρυθμού Κάστρο Peles, το οποίο θα επισκεφθούμε. Η ξυλόγλυπτη διακόσμησή του, η Αίθουσα των
Όπλων, οι συλλογές απ’ όλον τον κόσμο το κατατάσσουν στα λαμπρότερα ανάκτορα της Γηραιάς
Ηπείρου. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
4η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα. Το Μπρασόβ είναι
μια καταπράσινη πόλη στην «καρδιά» της Ρουμανίας, πολύ κοντά σε ένα από τα πιο γνωστά
χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής, το Ποϊάνα Μπρασόβ. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη
Μαύρη Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Φρούριο Μπραν (Πύργος
του Δράκουλα), που σύμφωνα με τους θρύλους αποτελούσε τον τόπο κατοικίας του Βλαντ Τσέπες ή
αλλιώς του Κόμη Δράκουλα. Χρονολογείται στο 14ο αιώνα και αποτελεί τον καλύτερα διατηρημένο
πύργο της χώρας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Δείπνο.
5η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και αφιερώνουμε τη μέρα στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική Μεσαιωνική Σιγκισοάρα,
μια πανέμορφη πόλη περιτριγυρισμένη από πύργους, πολεμίστρες και οχυρωματικά. Επιστροφή
νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πόλη και επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Μπρασόβ - Βουκουρέστι - Αθήνα
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5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κωνσταντινούπολη Καισάρεια - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα με «Pegasus
Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξεν/χείο της επιλογής σας
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν
✓ Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος από Ελληνόφωνο ξεναγό
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

Καππαδοκία
1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Καισάρεια - Προκόπι
Πτήση για Καισάρεια μέσω Κωνσταντινούπολης. Άφιξη, πέρασμα από Καισάρεια, τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στο Προκόπι. Δείπνο.
2η μέρα: Προκόπι - Ιχλάρα - Καρβάλη - Μαλακοπή - Προκόπι
Πρωινό και επίσκεψη στην Κοιλάδα του Περιστρέμματος - Ιχλάρα (Ihlara). Κατεβαίνουμε στον ποταμό
Μελεντίζ και κάνουμε περίπατο στο φαράγγι με τις λαξευμένες στους βράχους Πρωτοχριστιανικές εκκλησίες. Συνεχίζουμε για την Καρβάλη. Στη Μαλακοπή θα δούμε την υπόγεια πόλη και τον Ναό των Αγίων
Θεοδώρων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Προκόπι - Άβανο - Δερβέντ - Ουτσχισάρ - Προκόπι
Πρωινό και αναχωρούμε για τον οικισμό της Προβυζαντινής περιόδου Άβανο και επισκεπτόμαστε εργαστήριο κεραμικής. Συνεχίζουμε με την κοιλάδα Δερβέντ και τις Καμινάδες των Νεράιδων. Διασχίζουμε
τις κοιλάδες Ζέλβη, Πασαμπάγ και Κόραμα. Επισκεπτόμαστε εκκλησίες με καταπληκτικές αγιογραφίες.
Πηγαίνουμε στο Ουστχισάρ, με την εκπληκτική θέα. Επιστρέφουμε στο Προκόπι, δείπνο.
4η μέρα: Προκόπι - Σινασός - Καισάρεια - Προκόπι
Πολύ νωρίς το πρωί προαιρετική συμμετοχή σε βόλτα με αερόστατο. Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη
γραφική κοινότητα Σινασό. Συνεχίζουμε για την ξακουστή Καισάρεια. Θα δούμε τα μνημειώδη τείχη του κάστρου, την έπαυλη Gupgupoglu Konagi (σήμερα Εθνογραφικό Μουσείο), τον μεντρεσέ Cifte, το Kursunlu
τζαμί, τη σκεπαστή αγορά κ.ά. Χρόνος για προαιρετικό γεύμα και βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Προκόπι - Καισάρεια - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 170 €
Φιλοδωρήματα, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Είσοδοι στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

16, 17/4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

5

Perissia 5*

505 €

+170 €

5

Cave Hotels

635 €

+280 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
κάθε Τετάρτη & Παρασκευή
από 10/1 έως 30/6

Άγιοι Τόποι
1η μέρα: Αθήνα - Τελ Αβίβ - Λύδδα - Γεσθημανή - Λόφος Σιών - Όρος των Ελαιών - Ιερουσαλήμ
Απευθείας πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη και αναχώρηση για τη Λύδδα, όπου θα προσκυνήσουμε στον Ναό
και τον τάφο του Αγίου Γεωργίου. Ακολουθούν Γεσθημανή, προσκύνημα στον Ναό-Μνήμα της Παναγίας,
Λατινική Εκκλησία των Εθνών, Λόφος Σιών και Όρος των Ελαιών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
2η μέρα: Ιερουσαλήμ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Το απόγευμα, περνώντας από το Ρωμαϊκό
Κάρντο, θα μεταβούμε στο Τείχος των Δακρύων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Ιερουσαλήμ - Ιεριχώ
Πρωινό και ξενάγηση στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Θα επισκεφθούμε τον Ναό της Γέννησης, το Σπήλαιο των
Νηπίων, το Χωριό των Ποιμένων Μπετ-Σαχούρ. Μετάβαση στη Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου
και συνεχίζουμε για την Ιεριχώ και το Σαραντάριο Όρος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Ιερουσαλήμ - Γαλιλαία
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη ξενάγηση στη Γαλιλαία. Ανάβαση στο Όρος Θαβώρ, μετάβαση
στην Ναζαρέτ, μεταφορά στην Κανά και στη Λίμνη Γεννησαρέτ. Προαιρετικό γεύμα. Αναχώρηση για την
Καπερναούμ. Τελευταίος σταθμός μας η Τιβεριάδα. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
5η μέρα: Ιερουσαλήμ - Μονή Τιμίου Σταυρού - Τελ Αβίβ - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την ξακουστή Μονή Τιμίου Σταυρού, στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ.
Συνεχίζουμε για το Μουσείο Ολοκαυτώματος και το Τελ Αβίβ. Πανοραμική περιήγηση. Μετάβαση στην
Γιάφα, ένα από τα αρχαιότερα λιμάνια στον κόσμο. Ελεύθερος χρόνος. Πτήση για Αθήνα.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Τελ Αβίβ - Αθήνα με
«Alitalia Airlines»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Ιερουσαλήμ
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
✓ Ξεναγήσεις/εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός του γραφείου
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 160 €
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς & αρχαιολογικούς χώρους
Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, η μετάβαση με ταξί στο
Όρος Θαβώρ, η είσοδος στο κάστρο Μασάντα: 30 €/άτομο
Φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

κάθε Τετάρτη & Παρασκευή
από 10/1 - 30/6

5

890 €

+200 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπάι - Αθήνα με
πτήσεις της,«Emirates»
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού
✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
✓ Ξενάγηση στην πόλη με γεύμα
✓ «Σαφάρι» με τζιπ και δείπνο σε σκηνές Βεδουίνων
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι με γεύμα
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου,
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 350 €
Νέος δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουμπάι, καταβάλλεται
κατά το check-in στο ξενοδοχείο ως εξής (κόστος ανά
δωμάτιο τη βραδιά): 5* 20 AED (περίπου 5 €), 4* 15 AED
(περίπου 4 €), 3* 10 AED (περίπου 3 €)
Φιλοδωρήματα 20 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

16/4

780 €

+290 €

Dusit D2
Kenz 4*S

17/4

750 €

+290 €

18, 21/4

720 €

+290 €

27, 28/4

695 €

+280 €

16/4

830 €

+330 €

17/4

790 €

+330 €

18, 21/4

760 €

+330 €

27, 28/4

730 €

+330 €

16/4

860 €

+350 €

Media Rotana
5*S

Lux Voco 5*

17/4

810 €

+350 €

18, 21/4

790 €

+350 €

27, 28/4

760 €

+350 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Dusit D2 Kenz 4*S

Media Rotana 5*S

Lux Voco 5*

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 21, 27, 28/4

Nτουμπάι

Άμπου Ντάμπι
1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Πτήση για το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. ‘Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Ντουμπάι - «Σαφάρι» με τζιπ & δείπνο σε σκηνή Βεδουίνων
Eλεύθερο πρωινό να το διαθέσετε για να επισκεφθείτε ένα από τα εμπορικά της πόλης για αγορές
ή να κάνετε χρήση των παροχών του ξενοδοχείου. Το μεσημέρι αναχωρούμε για το «σαφάρι» στην
έρημο, με κλιματιζόμενα τζιπ 4x4 κλειστού τύπου και μετά από διαδρομή μιας ώρας φτάνουμε στο
σημείο αφετηρίας. Θα σταματήσουμε για φωτογραφίες στη μέση της ερήμου, σε φάρμα με καμήλες
και φυσικά για να απαθανατίσουμε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Διασχίζουμε την προστατευόμενη
περιοχή του Ντουμπάι και καταλήγουμε στις τέντες των Βεδουίνων. Θα μας υποδεχθούν σερβίροντας Αραβικό καφέ, τσάι και χουρμάδες. Μέχρι να ετοιμαστεί το δείπνο κάντε τατουάζ με χέννα,
καπνίστε ναργιλέ και παρακολουθήστε το χορό της κοιλιάς και τον περιστρεφόμενο Δερβίση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Ντουμπάι.
3η μέρα: Ντουμπάι
Πρόγευμα και ξεκινάμε περιήγηση. Θα σταματήσουμε στο τεχνητό κανάλι Ντουμπάι Μαρίνα ανάμεσα από ουρανοξύστες, θα επισκεφθούμε τον Φοίνικα της Τζουμέιρα, θα δούμε μοναδικά κτίρια και
ξενοδοχεία όπως το «Aquaventure», τις βίλες των διασήμων στα «φύλλα» του φοίνικα. Συνεχίζουμε
στην πανάκριβη περιοχή Τζουμέιρα, το Κέντρο Ισλαμικής Τέχνης, το Τζαμί της Τζουμέιρα, το Σπίτι
της Ένωσης. Γεύμα σε πολυτελές ξενοδοχείο. Έπειτα, στο δρόμο του Σεΐχη Ζάιντ θαυμάζουμε τον
ψηλότερο πύργο στον κόσμο Burj Khalifa, τους δίδυμους Emirates Towers και το διεθνές κέντρο
εμπορίου. Στην Ντέιρα, όπου βρίσκεται το Creek -«Βενετία» του Ντουμπάι-, θα επιβιβαστούμε στα
πλωτά ταξί Άμπρα ως το Μπαρ Ντουμπάι. Εκεί θα δούμε την περιοχή Μπαστάκια, τα παλάτια, τα
παζάρια χρυσού και μπαχαρικών. Για το βράδυ σας προτείνουμε το Dubai by night.
4η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των ΗΑΕ. Θα κινηθούμε
στο δρόμο του Σεΐχη Ζάιντ και θα περάσουμε από την Dubai Marina, το Jebel Ali, το ομώνυμο
λιμάνι. Θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ, θα δούμε
εξωτερικά το μεγαλοπρεπές ξενοδοχείο 6 αστέρων Emirates Palace και θα γνωρίσουμε από κοντά
το πολιτιστικό χωριό Heritage Village. Διασχίζοντας το δρόμο Corniche καταλήγουμε σε παραδοσιακό εστιατόριο. Στην επιστροφή μας στο Ντουμπάι κάνουμε στάση για φωτογραφίες στο «Ferrari
World» (όχι στα παιχνίδια), στο Yas Island όπου γίνονται οι αγώνες της Formula 1.
5η μέρα: Ντουμπάι
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για βόλτα και ψώνια.
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
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Kάιρο

Κάιρο - Αλεξάνδρεια

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Πτήση για Κάιρο, άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπη
μέρα ελεύθερη για μια βόλτα πρώτης γνωριμίας με το Κάιρο είτε λαμβάνοντας
μέρος σε μια δίωρη κρουαζιέρα με πλωτό εστιατόριο για δείπνο.
2η μέρα: Κάιρο
Ολοήμερη ξενάγηση. Ξεκινάμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου, το οποίο
χτίστηκε το 1900 και στεγάζει πάνω από 120.000 εκθέματα, όπως ευρήματα από
τους τάφους της Κοιλάδας των Βασιλέων και των Βασιλισσών, κτερίσματα από
τον τάφο του Φαραώ Τουταγχαμών. Μεταφερόμαστε στις επιβλητικές πυραμίδες
της Γκίζας - ένα από τα Επτά Θαύματα του κόσμου, όπου θα θαυμάσουμε και το
κολοσσιαίο άγαλμα της Σφίγγας. Γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου και η ξενάγησή
μας θα ολοκληρωθεί με το πολύβουο και γεμάτο χρώματα παζάρι Χαν ελ Χαλίλ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια, σε απόσταση
242χλμ. από το Κάιρο. Στην περιήγησή μας εκεί θα δούμε την Ελληνική Παροικία,
το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη και το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του
Φάρου της Αλεξάνδρειας. Θα επισκεφθούμε το Ελληνικό Πατριαρχείο και το σπίτι
όπου έζησε ο ποιητής Κ. Καβάφης. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στους πανέμορφους κήπους της Μοντάζα, που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα του τελευταίου
βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ, και θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε εστιατόριο
της Αλεξάνδρειας. Η εκδρομή μας ολοκληρώνεται με επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Κάιρο
Ημέρα ελεύθερη για να διασκεδάσετε όπως επιθυμείτε.
5η μέρα: Κάιρο - Αθήνα
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η ή 4η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Άφιξη στο Κάιρο και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
2η μέρα: Κάιρο
Ολοήμερη ξενάγηση. Ξεκινάμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο κι ύστερα μεταφερόμαστε στις πυραμίδες της Γκίζας. Γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου και ολοκληρώνουμε με το πολύβουο παζάρι Χαν ελ Χαλίλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Νωρίς το πρωί ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. Θα δούμε την
Ελληνική Παροικία, το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το
σπίτι του Κ. Καβάφη. Επίσκεψη στους κήπους της Μοντάζα. Γεύμα σε εστιατόριο
της Αλεξάνδρειας και επίσκεψη στην περίφημη Βιβλιοθήκη. Επιστροφή στο Κάιρο.
4η μέρα: Κάιρο - Ασουάν
Πτήση νωρίς το πρωί για το Ασουάν. Περιήγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα
και στα αρχαία ορυχεία γρανίτη, όπου θα δούμε και το γνωστό ημιτελή οβελίσκο.
Τακτοποίηση στο κρουαζιερόπλοιο και γεύμα. Ξεκινάμε για μια βόλτα με τις
γραφικές φελούκες στον Νείλο, όπου θα ατενίσουμε τη νήσο Κίτσενερ και το
λαμπρό μαυσωλείο του Αγά Χαν. Δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο. Προαιρετική
επίσκεψη - εκδρομή αεροπορικώς στο Αμπού Σίμπελ.
5η μέρα: Κρουαζιέρα - Κομ Όμπο - Έντφου & Έσνα
Πρωινή πλεύση στον Νείλο με κατεύθυνση το Κομ Όμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον
Ναό του θεού κροκοδείλου Σόμπεκ. Συνεχίζουμε με προορισμό το Έντφου και
ξενάγηση στον Ναό του θεού Χόρους. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο.
6η μέρα: Κρουαζιέρα - Λούξορ
Πλεύση για το Λούξορ. Μετά την άφιξή μας ξεκινάμε ολοήμερη ξενάγηση:
κολοσσοί του Μέμνονος, Ναός της Χατσεπσούτ, Κοιλάδα των Βασιλέων, ναοί του
Καρνάκ και του Λούξορ. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο.
7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο - Αθήνα

Αλεξάνδρεια

Κρουαζιέρα στο Νείλο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

4*
16, 17,
18, 20, 21,
24, 28/4,
5/6

4**

5**

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

Ramses Hilton 5*
Conrad Cairo 5* Lux
Marriott 5* Lux
Ramses Hilton 5*
Conrad Cairo 5* Lux
Marriott 5* Lux
Ramses Hilton 5*
Conrad Cairo 5* Lux
Marriott 5* Lux

495 €
520 €
575 €
560 €
580 €
635 €
615 €
640 €
715 €

+105 €
+130 €
+170 €
+105 €
+130 €
+170 €
+120 €
+175 €
+225 €

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 20, 21, 24,
28/4, 5/6
*Περιλαμβάνεται ολοήμερη
ξενάγηση στο Κάιρο με γεύμα
**Περιλαμβάνεται ολοήμερη
ξενάγηση στο Κάιρο και την
Αλεξάνδρεια με γεύματα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα ✓ 3, 4 διαν/σεις σε
ξενοδοχείο 5* επιλογής σας ✓ Πρωινό ✓ 1, 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια κατά τη διάρκεια
των ξεναγήσεων σε Κάιρο και Αλεξάνδρεια ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους ✓ Ελληνόφωνοι αρχηγοί/συνοδοί ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 200 €. Βίζα
Αιγύπτου 25 € (πληρωτέα εκεί). Φιλοδωρήματα 15 € (πληρωτέα εκεί). Ποτά, αναψυκτικά κατά
τη διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν
προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

κάθε Τρίτη, Παρασκευή
ή Σάββατο από 7/1-30/6
& 16, 17, 18, 20, 24,
28/4, 5/6

Ramses Hilton 5*

860 €

+205 €

Conrad Cairo 5* Lux

920 €

+235 €

Marriott 5* Lux

950 €

+275 €

7 ΗΜΕΡΕΣ
κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο
από 7/1-30/6 & 16, 17, 18, 20,
24, 28/4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα ✓ 3 διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχείο 5* της επιλογής σας ✓ 3 διαν/σεις σε ποταμόπλοιο 5* κατά τη διάρκεια της
κρουαζιέρας με πλήρη διατροφή ✓ 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων σε Κάιρο & Αλεξάνδρεια ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Είσοδοι
σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους ✓ Ελληνόφωνοι αρχηγοί/συνοδοί ✓ Υπηρεσίες
τοπικών αντιπροσώπων ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 265 €. Βίζα Αιγύπτου 25 € (πληρωτέα εκεί). Φιλοδωρήματα 25 € (πληρωτέα εκεί). Ποτά και αναψυκτικά κατά τη
διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή και κατά την κρουαζιέρα. Ό,τι
ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις: Οι εσωτερικές πτήσεις στην Αίγυπτο πραγματοποιούνται πολύ νωρίς το πρωί.
Σε περίπτωση που η στάθμη του ποταμού Νείλου είναι χαμηλή, οι ξεναγήσεις γίνονται οδικώς
και η διαμονή πραγματοποιείται σε ξενοδοχεία 4*/5*.

Κάιρο

Κάιρο - Αλεξάνδρεια

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Πτήση για την Αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κάιρο
Ολοήμερη ξενάγηση στο Κάιρο. Ξεκινάμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο,
συνεχίζουμε με τις επιβλητικές Πυραμίδες της Γκίζας και τη Σφίγγα. Σύντομη
στάση στα εργαστήρια παπύρου και αρωμάτων, γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου.
Τελευταίος σταθμός μας το παζάρι Χαν ελ Χαλίλ, «πνιγμένο» στα χρώματα και τα
αμέτρητα είδη λαϊκής τέχνης. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
3η μέρα: Κάιρο - Σαρμ ελ Σέιχ - κατάδυση/snorkeling
Πρόγευμα και πτήση για το Σαρμ ελ Σέιχ. Σας προτείνουμε μια μίνι κρουαζιέρα
στους κοραλλιογενείς υφάλους της Ερυθράς Θάλασσας, όπου μπορείτε να
κάνετε καταδύσεις ή απλώς να κολυμπήσετε με μάσκα και πέδιλα (snorkeling)
για να θαυμάσετε τον υπέροχο βυθό με τα κοράλλια και τα τροπικά ψάρια.
Προσφέρεται ελαφρύ γεύμα στο πλοίο. Επιστροφή στο Σαρμ ελ Σέιχ αργά το
μεσημέρι, διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σαρμ ελ Σέιχ - Μονή Αγ. Αικατερίνης
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στη Μονή Αγ. Αικατερίνης, ένα ορόσημο του
Χριστιανισμού. Θα μας γίνει ξενάγηση από τους ίδιους τους μοναχούς, όπου
θα θαυμάσουμε τα περίφημα ψηφιδωτά, θα δούμε τη Φλεγόμενη Βάτο και θα
προσκυνήσουμε τα λείψανα της Αγ. Αικατερίνης. Περιλαμβάνεται ένα γεύμα.
Επιστροφή στο Σαρμ ελ Σέιχ το απόγευμα.
5η μέρα: Σαρμ ελ Σέιχ
Πρωινό και ελεύθερη μέρα να χαρείτε τις παροχές του ξενοδοχείου.
6η μέρα: Σαρμ ελ Σέιχ - Δείπνο σε σκηνές Βεδουίνων
Πρωινό και η πρότασή μας για τη σημερινή μέρα είναι να απολαύσετε την
παραλία ή να κάνετε μαθήματα καταδύσεων. Για το απόγευμα σας προτείνουμε
να δοκιμάσετε μια βόλτα με καμήλες ή μηχανάκια στην έρημο και να δειπνήσετε
σε σκηνές Βεδουίνων.
7η μέρα: Σαρμ ελ Σέιχ - Κάιρο - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο
Πτήση για Κάιρο, άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κάιρο
Ολοήμερη ξενάγηση. Ξεκινάμε με το Αρχαιολογικό Μουσείο του Καΐρου κι ύστερα μεταφερόμαστε στις πυραμίδες της Γκίζας. Γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου και
επίσκεψη στο παζάρι Χαν ελ Χαλίλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια - Κάιρο
Ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. Στην περιήγησή μας θα δούμε την Ελληνική Παροικία, το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το Ελληνικό Πατριαρχείο, το σπίτι
του Κ. Καβάφη. Επίσκεψη στους κήπους της Μοντάζα. Γεύμα σε εστιατόριο της
Αλεξάνδρειας και επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη. Επιστροφή στο Κάιρο.
4η μέρα: Κάιρο - Ασουάν
Πτήση νωρίς το πρωί για το Ασουάν. Περιήγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα
και στα αρχαία ορυχεία γρανίτη. Τακτοποίηση στο κρουαζιερόπλοιο και γεύμα.
Ξεκινάμε για μια βόλτα με τις γραφικές φελούκες στον Νείλο, όπου θα ατενίσουμε τη νήσο Κίτσενερ και το μαυσωλείο του Αγά Χαν. Δείπνο και διασκέδαση στο
πλοίο. Προαιρετική επίσκεψη - εκδρομή αεροπορικώς στο Αμπού Σίμπελ.
5η μέρα: Κρουαζιέρα - Κομ Όμπο - Έντφου & Έσνα
Πρωινή πλεύση με κατεύθυνση το Κομ Όμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον Ναό του
θεού κροκοδείλου Σόμπεκ. Συνεχίζουμε με προορισμό το Έντφου. Άφιξη και
ξενάγηση στον Ναό του θεού Χόρους. Γεύμα, δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο.
Πλεύση για το φράγμα της Έσνα.
6η μέρα: Κρουαζιέρα - Λούξορ
Πλεύση για το Λούξορ. Ολοήμερη ξενάγηση: κολοσσοί του Μέμνονος, Ναός της
Χατσεπσούτ, Κοιλάδα των Βασιλέων, ναοί του Καρνάκ και του Λούξορ. Γεύμα και
δείπνο στο πλοίο.
7η μέρα: Λούξορ (προαιρετικά Άβυδος & Ντέντερα)
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή για να επισκεφθούμε τη νεκρόπολη στην Άβυδο
και τους ναούς Όσιρις και Αθώρ στην Ντέντερα. Γεύμα-δείπνο στο πλοίο.
8η μέρα: Λούξορ - Κάιρο - Αθήνα

Σαρμ ελ Σέιχ

Κρουαζιέρα Νείλου - Ασουάν - Λούξορ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

κάθε Τρίτη, Παρασκευή
ή Σάββατο από 7/1-30/6
& 16, 17, 18, 20, 24,
28/4, 5/6

Ramses Hilton 5*

700 €

+160 €

Conrad Cairo 5* Lux

730 €

+180 €

Marriott 5* Lux

750 €

+205 €

7 ΗΜΕΡΕΣ
κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο
από 7/1-30/6 & 16, 17, 18, 20,
24, 28/4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα ✓ 2 διαν/σεις με
πρωινό σε ξενοδοχείο 5* επιλογής σας στο Κάιρο ✓ 4 διαν/σεις στο Jaz Mirabel Beach 5*
ή παρόμοιο στο Σαρμ ελ Σέιχ με Αll Ιnclusive ✓ Γεύμα στο Κάιρο ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος ✓ Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων
& επίναυλος καυσίμων 265 €. Βίζα Αιγύπτου 25 € (πληρωτέα εκεί). Φιλοδωρήματα 15 €
(πληρωτέα εκεί). Ποτά, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημείωση: Στο Σαρμ ελ Σέιχ ακολουθείτε πρόγραμμα διακοπών και δεν συνοδεύεστε από
ξεναγό/αρχηγό

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

κάθε Τρίτη, Παρασκευή
ή Σάββατο από 7/1-30/6
& 16, 17, 18, 20, 24,
28/4, 5/6

Ramses Hilton 5*

895 €

+245 €

Conrad Cairo 5* Lux

990 €

+275 €

Marriott 5* Lux

1020 €

+330 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
κάθε Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο
από 7/1-30/6 & 16, 17, 18, 20,
24, 28/4, 5/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα ✓ 3 διαν/σεις με
πρωινό σε ξενοδοχείο 5* επιλογής σας στο Κάιρο ✓ 3 ή 4 διαν/σεις σε ποταμόπλοιο 5* με
πλήρη διατροφή ✓ 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 5* στο Λούξορ με ημιδιατροφή (ισχύει
στην περίπτωση που η κρουαζιέρα πραγματοποιηθεί για 3 νύχτες) ✓ 2 γεύματα στο Κάιρο
& Αλεξάνδρεια ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Είσοδοι σε μουσεία και
αρχαιολογικούς χώρους ✓ Ελληνόφωνοι αρχηγοί/συνοδοί ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων
& επίναυλος καυσίμων 265 €. Βίζα Αιγύπτου 25 € (πληρωτέα εκεί). Φιλοδωρήματα 15 €
(πληρωτέα εκεί). Ποτά, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην εκδρομή. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Πανόραμα Mαρόκου

Γύρος

Μαρακές - Φεζ - Καζαμπλάνκα

Μαρόκου

1η μέρα: Αθήνα - Μαρακές
Πτήση για Μαρακές. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος, δείπνο.
2η μέρα: Μαρακές & Δώρο φολκλορικό σόου με ποτό στο «Chez Ali»!
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο. Προτείνουμε για το βράδυ το φολκλορικό show «Fantasia».
3η μέρα: Μαρακές - Εσαουίρα - Μαρακές
Πρωινό και επισκεπτόμαστε την Εσαουίρα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Μαρακές
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μαρακές - Ουαρζαζάτ - Σκούρα - Μπουλμάν - Ελ Κελάα - Κοιλάδα
Ντάντες
Πρωινό και αναχωρούμε για την «πύλη της ερήμου», την Ουαρζαζάτ. Καθ’ οδόν θα
θαυμάσουμε οικισμούς όπως η Σκούρα, η Μπουλμάν και η Ελ Κελάα Μ’ Γκούνα.
Άφιξη στην Κοιλάδα Ντάντες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Κοιλάδα Ντάντες - Φαράγγι Τόντρα - Τινερχίρ - Ερφούντ
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση στο Φαράγγι Τόντρα. Θα περάσουμε από την πόλη
Τινερχίρ και θα φτάσουμε στην Ερφούντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Ερφούντ - Δώρο «σαφάρι» στην Μερζούγκα με 4x4 - Ερασιντία Μιντέλτ - Φεζ
Πολύ πρωινό ξύπνημα και ανάβαση με τζιπ στους αμμόλοφους της Μερζούγκα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, πρόγευμα και αναχώρηση για την Φεζ, με ενδιάμεσες
στάσεις στο Μιντέλτ και την Ερασιντία. Άφιξη στην Φεζ, τακτοποίηση, δείπνο.
8η μέρα: Φεζ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην ιερή πόλη. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
9η μέρα: Φεζ - Μεκνές - Σεφσαουέν - Ταγγέρη
Αναχώρηση για την παλιά πρωτεύουσα Μεκνές, όπου θα περιηγηθούμε. Επόμενη
στάση η Σεφσαουέν και τελικός προορισμός η Ταγγέρη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Ταγγέρη - Ραμπάτ - Καζαμπλάνκα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ραμπάτ. Συνεχίζουμε για την Καζαμπλάνκα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
11η μέρα: Καζαμπλάνκα - Μαρακές - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Μαρακές
Πτήση απευθείας για Μαρακές. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.
2η μέρα: Μαρακές & Δώρο φολκλορικό σόου με ποτό στο «Chez-Ali»!
Πρόγευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας,
δείπνο. Προτείνουμε για το βράδυ το φολκλορικό show «Fantasia».
3η μέρα: Μαρακές - Ουαρζαζάτ - Σκούρα - Μπουλμάν - Ελ Κελάα Κοιλάδα Ντάντες
Πρωινό και αναχωρούμε για την «πύλη της ερήμου», την Ουαρζαζάτ, με τις
κάσμπες Ταουρίτ (επίσκεψη εξωτερικά) και Άιτ Μπενχάντου. Θα θαυμάσουμε
τους οικισμούς Σκούρα, Μπουλμάν και Ελ Κελάα Μ’ Γκούνα. Άφιξη στην κοιλάδα
Ντάντες. Τακτοποίηση, δείπνο.
4η μέρα: Κοιλάδα Ντάντες - Φαράγγι Τόντρα - Τινερχίρ - Ερφούντ
Μετά το πρόγευμά μας θα αναχωρήσουμε για την Ερφούντ. Στάση στο Φαράγγι
Τόντρα. Θα περάσουμε από την πόλη Τινερχίρ, που κατοικείται από αυτόχθονες
Βερβέρους. Άφιξη στην Ερφούντ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Ερφούντ - Δώρο «σαφάρι» στην Μερζούγκα με 4x4 - Ερασιντία Μιντέλτ - Φεζ
Με ειδικά 4x4 θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της Μερζούγκα, απ’ όπου
θα απολαύσουμε την ανατολή του ηλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, πρωινό και
αναχώρηση για την Φεζ. Καθ’ οδόν στάση στο Μιντέλτ και την Ερασιντία. Με την
άφιξή μας στην Φεζ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Φεζ
Πρόγευμα και ξενάγηση στην ιερή πόλη. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
7η μέρα: Φεζ - Μεκνές - Ραμπάτ - Καζαμπλάνκα
Πρόγευμα και αναχώρηση. Πρώτη μας στάση η Μεκνές. Περιήγηση και αναχωρούμε για το Ραμπάτ, τη διοικητική πρωτεύουσα της χώρας, στην οποία θα ξεναγηθούμε. Στάση στην Κάσμπα Ουντάια για τσάι και γλυκό. Τελικός προορισμός η
Καζαμπλάνκα. Άφιξη και ξενάγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
8η μέρα: Καζαμπλάνκα - Μαρακές - Αθήνα
Πρόγευμα και πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

18/4

11

1180 €

+290 €

11 ΗΜΕΡΕΣ
18/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean» ✓ 10
διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4*/5* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια εξωτερικού ✓ Ξεναγήσεις/εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Δώρο φολκλορική βραδιά
με ποτό στο Μαρακές ✓ Δώρο ολοήμερη εκδρομή στην Εσαουίρα ✓ Δώρο η εκδρομή στη
έρημο Μερζούγκα ✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός ✓ Τοπικοί ξεναγοί ✓ Είσοδοι
σε μουσεία/μνημεία ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 260 €. Φιλοδωρήματα.
Ποτά, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο Σημειώσεις: Η διανυκτέρευση στην κοιλάδα Ντάντες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ουαρζαζάτ. Η διαμονή σε 5* ξενοδοχεία είναι σε Καζαμπλάνκα, Ταγγέρη,
Φεζ και Μαρακές. Σε Ερφούντ, Κοιλάδα Ντάντες και Ουαρζαζάτ η διαμονή είναι σε 4* Sup
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

14, 21, 25/4

8

850 €

+250 €

18/4

8

880 €

+250 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
14, 18, 21, 25/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις «Aegean» ✓ 7
διανυκτερεύσεις σε 4*/5* ξενοδοχεία ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς τα
αεροδρόμια εξωτερικού ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός ✓ Τοπικοί ξεναγοί & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ✓ Είσοδοι
σε μουσεία/μνημεία ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 260 €. Ποτά, αναψυκτικά. Φιλοδωρήματα 20 € πληρωτέα στον αρχηγό. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο Σημειώσεις: Η διανυκτέρευση στην κοιλάδα Ντάντες ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ουαρζαζάτ. Η διαμονή σε 5* ξενοδοχεία είναι σε Καζαμπλάνκα, Φεζ
και Μαρακές. Σε Ταγγέρη, Ερφούντ, Κοιλάδα Ντάντες και Ουαρζαζάτ η διαμονή είναι σε 4* Sup

Τυνησία

Γύρος

1η μέρα: Αθήνα - Τύνιδα - Χαμμαμέτ
Πτήση για την Τύνιδα, μέσω Ρώμης. Άφιξη και ξενάγηση. Κάσμπα, Μεντίνα,
επίσκεψη στο Μουσείο Μπαρντό, τον αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας και το
γραφικό Σίντι μπου Σαΐντ. Μεταφορά στην κοσμοπολίτικη Χαμμαμέτ. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Χαμμαμέτ - Μοναστίρ - Ελ Τζεμ - Σφαξ - Ματμάτα - Ντουζ - Δώρο
βόλτα με καμήλες στην έρημο
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα της Τυνησίας. Μικρή περιήγηση στο
Μοναστίρ. Επίσκεψη στο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο του Ελ Τζεμ, πέρασμα από την
Σφαξ και την Ματμάτα. Καταλήγουμε στην Ντουζ. Βόλτα με καμήλες πάνω στους
αμμόλοφους. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Ντουζ - Σοτ ελ Τζερίντ - Τοζέρ
Πρωινό και συνεχίζουμε για την Τοζέρ, τη μεγαλύτερη όαση της Τυνησίας,
περνώντας από το αλατούχο βαθύπεδο Σοτ ελ Τζερίντ. Μεταφορά στην Τοζέρ και
περιήγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στο λαογραφικό
μουσείο Νταρ Σαριέτ. Δείπνο.
4η μέρα: Τοζέρ - Νέφτα - Τοζέρ - Δώρο «σαφάρι» με 4x4!
Μετά το πρωινό επίσκεψη στην Όαση της Νέφτα και στη συνέχεια εκδρομή με 4x4
στις ορεινές οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ. Θα δείτε το εγκαταλελειμμένο σκηνικό όπου γυρίστηκε η ταινία «Πόλεμος των Άστρων». Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Σας προτείνουμε παραδοσιακή Βεδουίνικη βραδιά με φαγητό
και τοπικούς χορούς.
5η μέρα: Τοζέρ - Καϊρουάν - Σους - Πορτ ελ Καντάουι - Χαμμαμέτ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Βορρά διασχίζοντας τις στέπες της κεντρικής
Τυνησίας μέσω Γκάφσας. Άφιξη στην ιερή πόλη Καϊρουάν. Σύντομες στάσεις στα
παραθαλάσσια Σους και Πορτ ελ Καντάουι. Αναχώρηση για την Χαμμαμέτ. Άφιξη
στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Χαμμαμέτ
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για μπάνιο ή Spa. Δείπνο.
7η μέρα: Χαμμαμέτ - Τύνιδα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Τύνιδα, όπου θα περιηγηθούμε. Επίσκεψη στον
αρχαιολογικό χώρο της Καρχηδόνας κι έπειτα πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα
Μετά το πρωινό μας περιήγηση στο Αμμάν. Στην ακρόπολη θα δούμε τα ερείπια
του Ναού του Ηρακλή, Βυζαντινές εκκλησίες και το Ανάκτορο των Ομμαγιαδών,
στο κέντρο το Ρωμαϊκό Θέατρο, το Οντεόν, το τζαμί του βασιλιά Αμπντουλάχ. Αναχωρούμε για τα Γέρασα, όπου θα θαυμάσουμε τον ιππόδρομο, την οβάλ πλατεία,
τον Ναό της Αρτέμιδας κ.ά. Επιστροφή στο Αμμάν, δείπνο.
3η μέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο - Βηθανία - Πέτρα
Πρόγευμα και αναχώρηση. Πρώτη στάση στην Μάνταμπα, πασίγνωστη για τα
ψηφιδωτά της. Συνεχίζουμε για το Όρος Νέμπο, όπου συναρπάζει η θέα προς την
κοιλάδα του Ιορδάνη και τη Νεκρά Θάλασσα. Κατευθυνόμαστε προς τη Βηθανία,
τον τόπο όπου βαπτίστηκε ο Ιησούς. Άφιξη στην Πέτρα και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πέτρα - «Σαφάρι» στο Ουάντι Ραμ - Νεκρά Θάλασσα
Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της Πέτρας. Θα περπατήσουμε
στο φαράγγι (Σικ), που περνάει μέσα από ψηλούς βράχους που φθάνουν τα
100μ., για να φθάσουμε στο τέλος του μπροστά από το εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ). Συνεχίζουμε τον περίπατό μας στο εσωτερικό σικ και το δρόμο των
προσόψεων, το θέατρο, τους Βασιλικούς τάφους, τη βασιλική και τον Βυζαντινό
Καθεδρικό ναό, τη Ρωμαϊκή πλευρά της πόλης. Προχωρούμε για το Ουάντι Ραμ,
την έρημο του «Λόρενς της Αραβίας», που θα οδηγηθούμε στο εσωτερικό της με
τζιπ. Αναχώρηση για τη Νεκρά Θάλασσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Αμμάν
Πρόγευμα και πρωινό ελεύθερο. Μετάβαση στο Αμμάν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Αμμάν - Αθήνα
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο του Αμμάν για την πτήση επιστροφής.

Ιορδανίας

Γύρος Οάσεων

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

14, 16, 25/4

7

565 €

+180 €

7 ΗΜΕΡΕΣ
14, 16, 25/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις «Alitalia» ✓ 6 διανυκτερεύσεις
(3 στο ξεν/χείο Laico 5* στην Χαμμαμέτ, 1 στο El Mouradi 4*στην Ντουζ, 2 στο Ksar Rouge 4*
στην Τοζέρ ή παρόμοια) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓
Βόλτα με καμήλες στην έρημο ✓ «Σαφάρι» με τζιπ 4x4 ✓ Επαγγελματίες αρχηγοί/συνοδοί ✓
Όλες οι μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού ✓ Υπηρεσίες τοπικών
αντιπροσώπων ✓ Ταξιδιωτικά έντυπα / χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος
καυσίμων 190 €. Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 25 €. Ποτά. Φιλοδωρήματα
25 € πληρωτέα εκεί. Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Τυνησίας - καταβάλλεται κατά το check-in
στο ξενοδοχείο, κόστος κατ’ άτομο: διανυκτέρευση σε κατηγορία 5*/4*: 3 TND (περίπου 1 €).
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

17/4

6

775 €

+220 €

24/4, 1/5

6

670 €

+220 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
17, 24/4, 1/5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεως ✓ 5 διανυκτερεύσεις
σε ξενοδοχεία 4*/5* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια
εξωτερικού ✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Ίππευση αλόγων στην Πέτρα
✓ Επίσκεψη στη Βηθανία ✓ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία ✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός
✓ Τοπικοί ξεναγοί ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ✓ Βίζα Ιορδανίας ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων 420 €. Φιλοδωρήματα 20 € (πληρωτέα εκεί).
Το κόστος για τις άμαξες στην Πέτρα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Πανόραμα

Bαρκελώνη

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για τη Μαδρίτη. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε τη σημαντικότατη πινακοθήκη Museo de Prado, θα περπατήσουμε στην μποέμ συνοικία Barrio de las
Letras, στην «καρδιά» της Μαδρίτης των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Μεσαιωνικό Τολέδο. Θα επισκεφθούμε τον ναό
Santo Tome και το σπίτι του Ελ Γκρέκο και θα βρεθούμε σε εργαστήριο της τεχνικής Damasquinadο. Επιστροφή στη Μαδρίτη.
4η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Μετά το πρωινό οδική εκδρομή στην Ανδαλουσία με προορισμό την Κόρδοβα κι
έπειτα τη Σεβίλλη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Σεβίλλη
Πρωινό και ξενάγηση: Πλατεία Αμερικής, Πλατεία Ισπανίας, Αλκαζάρ, Giralda,
Santa Cruz. Δείπνο.
6η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάνκος - Γρανάδα
Πρόγευμα, αναχώρηση. Στάση στην πανέμορφη Μεσαιωνική Ρόντα (Pueblos
Blancos). Άφιξη στη Γρανάδα, τακτοποίηση. Δείπνο.
7η μέρα: Γρανάδα - Βαλένθια
Πρωινό και ξενάγηση. Ξεκινάμε με την Alhambra, συνεχίζουμε με τους κήπους
Generalife. Αναχώρηση για τη Βαλένθια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Βαλένθια - Βαρκελώνη
Πρόγευμα και περιήγηση: Δημαρχείο, παλάτι Marques de dos Aguas, πύργος
Mikelet. Αναχώρηση για Βαρκελώνη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση. Θα περπατήσουμε στη Λεωφόρο Paseo de
Gracia, θα δούμε τα διάσημα σπίτια του Antonio Gaudi, Casa Battlo και Casa Mila,
θα σταματήσουμε στον Ναό Sagrada Familia. Θα συνεχίσουμε προς το Ολυμπιακό
χωριό, την Barceloneta και θα γνωρίσουμε την Plaza Cataluna, την Las Ramblas,
την Plaza Real, τον Λόφο Montjuik. Τελευταία στάση στο Ισπανικό χωριό.
10η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε ξενάγηση πεζή. Θα περπατήσουμε την Ράμπλας με την
αγορά των λουλουδιών της, με τους υπαίθριους καλλιτέχνες, με την αστείρευτη
ζωντάνια της. Θα επισκεφθούμε την κεντρική αγορά La Boqueria. Θα δούμε
τη Λυρική Σκηνή και θα καταλήξουμε στην Πλατεία Ρεάλ. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μια προαιρετική ξενάγηση σε ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της
Βαρκελώνης: το Πάρκο Γκουέλ, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Αντόνιο Γκαουντί.
Θα δούμε ακόμα το «Camp Nou», γήπεδο της Μπαρτσελόνα, την παλιά πόλη και
τα στενάκια του Ελ Μπορν, τον Λόφο Μοντζουίκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση. Ξεκινάμε από την κεντρική Plaza Catalunia, διασχίζουμε
την περίφημη Λεωφόρο Paseo de Gracia με τα ακριβά καταστήματα και τα σπίτια
του Gaudi. Θα σταματήσουμε και θα δούμε από κοντά την περίφημη εκκλησία
Sagrada Familia. Συνεχίζουμε περνώντας από το Porto Olympico, το Ολυμπιακό
χωριό, την Barceloneta, το Ισπανικό χωριό, τη Γοτθική συνοικία κ.ά. Για το βράδυ
σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε φλαμένκο στην «πατρίδα» του.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Χιρόνα - Φιγκέρες
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Σαλβατόρ Νταλί, το Figueres! Μετά
από μια πανέμορφη διαδρομή φτάνουμε στο μουσείο-θέατρο του εκκεντρικού
ζωγράφου. Κατά την έξοδό μας θα απολαύσουμε επίσης τη μόνιμη έκθεση
κοσμημάτων που σχεδίασε. Μετά από έναν καφέ στο ιστορικό κέντρο αναχώρηση
για την Χιρόνα, όπου θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας με το
μεγαλύτερο κλίτος Γοτθικού ναού στον κόσμο! Επίσης, θα περπατήσουμε στο
Εβραϊκό προάστιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη για βόλτα στα πάρκα και τα μουσεία.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα

Ισπανίας

Φιγκέρες - Χιρόνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

18/4

10

1145 €

+380 €

1085 €

10 ΗΜΕΡΕΣ
18/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη και Βαρκελώνη - Αθήνα
με πτήσεις της «Aegean Airlines» ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ
καθημερινά ✓ Δώρο 3 δείπνα σε μπουφέ στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα)
✓ Δώρο η εκδρομή στη Ρόντα - Bueblos Blancos ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές
βάσει προγράμματος ✓ Επίσημος Ελληνόφωνος ξεναγός/συνοδός ✓ Ενημερωτικά έντυπα/
χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

16, 21,
22, 29/4

5

17/4

4

29/4

5

16/4

4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Κεντρικό
Ξεν/χείο στη
Γοτθική συνοικία
Fira Congress 4*

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

695 €

+160 €

635 €

575 €

+120 €

515 €

655 €

+160 €

595 €

575 €

+150 €

515 €

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 21, 22, 29/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη - Αθήνα με «Aegean»
/«Vueling» ✓ 3 ή 4 διαν/σεις σε ξεν/χείο 4 *✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές
από/προς αεροδρόμιο ✓ Ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με τοπικό ξεναγό ✓ Αρχηγός/συνοδός της εκδρομής ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 145 €. Είσοδοι στα μουσεία
(περίπου 20 € Ισπανικό χωριό & Μουσείο Νταλί). Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Γύρος

Μαδρίτη

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρόγευμα και ξενάγηση: Plaza Catalunia, Λεωφόρος Paseo de Gracia με τα
«Casa Batllo» και «Casa Mila» του Antonio Gaudi, Sagrada Familia. Συνεχίζουμε με το Porto Olympico, το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, τον Λόφο
Montjuik, το Ισπανικό χωριό και τη Γοτθική συνοικία.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες - Μουσείο Νταλί - Χιρόνα
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του μεγάλου Καταλανού ζωγράφου
Σαλβατόρ Νταλί, το Figueres! Θα επισκεφθούμε το μουσείο-θέατρο και τη μόνιμη
έκθεση κοσμημάτων που σχεδίασε. Καφές στο ιστορικό κέντρο και αναχώρηση
για τη γοητευτική Girona. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πιο τυπική Μεσογειακή πόλη της Ισπανίας, τη
Βαλένθια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη
Πρόγευμα και πανοραμική περιήγηση. Θα περάσουμε από την παλιά πόλη και θα
δούμε το Δημαρχείο, το παλάτι του Marques de dos Aguas, την αγορά με το παλιό χρηματιστήριο, τον Καθεδρικό ναό με τον πύργο Mikelet. Άφιξη το απόγευμα
στη Μαδρίτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος, δείπνο.
6η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια (προαιρετικά)
Ξενάγηση στη Πινακοθήκη Πράδο, με αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, Βελάθκεθ,
Γκόγια κ.λπ. Ακολουθεί βόλτα στα στενά δρομάκια της μποέμ συνοικίας Barrio
de las Letras. Η ξενάγησή μας θα τελειώσει με τη Μαδρίτη των Αψβούργων.
Προαιρετική απογευματινή εκδρομή στην Σεγκόβια. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Πρωινό και αναχώρηση για το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Ξενάγηση κι επίσκεψη σε εργαστήριο διακοσμητικής μετάλλου
με την τεχνική Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για ξεκούραση ή μια πρώτη βόλτα.
2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινή ξενάγηση που ξεκινά από την Πινακοθήκη Πράδο, τη σημαντικότερη
στον κόσμο. Έπειτα θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια της «καρδιάς» της
Μαδρίτης, στο Barrio de las Letras, στο Μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, τη
Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστορική,
καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό Ναό,
όπου θα δούμε πίνακες του Ελ Γκρέκο, αμύθητης αξίας, την εκκλησία του Santo
Tome, ένα εργαστήριο διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado. Επιστροφή στη
Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην κομψή
Μπάριο ντε Σαλαμάνκα, έναν καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα ντε Οριέντε με θέα
το παλάτι ή απλώς περιπλάνηση στα σοκάκια ως την Πλάθα Μαγιόρ.
4η μέρα: Μαδρίτη - Σεγκόβια
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Σεγκόβια. Η παλιά πόλη είναι
χτισμένη πάνω σε ένα βραχώδες ύψωμα και περιβάλλεται από τους ποταμούς
Ερέσμα και Κλαμόρες. Από μακριά μοιάζει με πλοίο, με το Μεσαιωνικό φρούριο
να σχηματίζει την πλώρη, τους πυργίσκους του Γοτθικού ναού να υψώνονται
σαν κατάρτια και το υδραγωγείο στο πίσω μέρος να θυμίζει πηδάλιο. Το
ηλιοβασίλεμα, η θέα στην παλιά πόλη από την κοιλάδα είναι μαγευτική. Στην
Σεγκόβια υπάρχουν πολλές εκκλησίες, Καθεδρικός ναός από το 1525, μουσείο
με έργα χαρακτικής από τη Λίθινη εποχή, καθώς και εργαλεία, κατασκευές,
νομίσματα κ.λπ. Ακόμη, μπορείτε να δείτε το υδραγωγείο και το Alcazar που
υψώνεται σαν παραμυθένιο κάστρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Μαδρίτη.
5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Ισπανίας

Τολέδο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

18/4, 1/5

8

1095 €

+270 €

1035 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
18/4, 1/5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και Μαδρίτη - Αθήνα
με την «Aegean» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ
καθημερινά ✓ 4 δείπνα (1 δείπνο μπουφέ στην Βαλένθια και 3 δείπνα μπουφέ στη Μαδρίτη)
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
& ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι σε
μουσεία. Ποτά, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων και των βραδινών εκδηλώσεων
στα ξενοδοχεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 22/4

5

695 €

+240 €

635 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
16/4, 22/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα με πτήσεις
«Aegean Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ
καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι
σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Μαδρίτη

Ανδαλουσία

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μαδρίτη - Γρανάδα
Μετά το πρωινό, διασχίζοντας το οροπέδιο της θρυλικής La Mancha του Δον Κιχώτη θα καταλήξουμε στη Γρανάδα, στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Επίσκεψη
στον Λόφο της Αλάμπρα και στον ειδυλλιακό κήπο Χεναραλίφε. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την Zambra
mora, την αρχική τσιγγάνικη εκδοχή του χορού που βασίστηκε το Φλαμένκο.
3η μέρα: Γρανάδα - Μάλαγα - Σεβίλλη
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Γρανάδα, στην περιοχή του Καθεδρικού ναού και
στην πλατεία Bib Rambla. Αναχώρηση για τη Μάλαγα, περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο. Συνεχίζουμε για τη Σεβίλλη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Σεβίλλη
Πρόγευμα και περιήγηση: Πάρκο Μαρίας Λουίζα, Πλατεία Αμερικής, Πλατεία
Ισπανίας, πρώην Εβραϊκή συνοικία - σήμερα Σάντα Κρουθ, Αλκαζάρ. Στην ίδια
περιοχή θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό Χιράλδα κ.ά. αξιοθέατα.
5η μέρα: Σεβίλλη - Κόρδοβα - Μαδρίτη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μαδρίτη. Περνώντας την Σιέρα Μορένα θα
βρεθούμε στην Κόρδοβα, όπου θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το τζαμί Μεθκίτα.
Το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της Μαδρίτης.
6η μέρα: Μαδρίτη - (προαιρετικά Σεγκόβια)
Πρόγευμα και ξενάγηση στη σημαντική Πινακοθήκη Πράδο με συλλογή περισσότερων από 10.000 έργων. Θα κάνουμε βόλτα στην μποέμ συνοικία του κέντρου
Barrio de las Letras και θα καταλήξουμε στη Μαδρίτη των Αψβούργων. Το
ελεύθερο απόγευμα σας προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Τολέδο, με σπουδαία ιστορική, καλλιτεχνική
και πολιτιστική κληρονομιά. Γνωριμία με τη Μεσαιωνική πόλη και επίσκεψη στον
Καθεδρικό ναό. Θα επισκεφθούμε επίσης εργαστήριο διακοσμητικής μετάλλου με
την τεχνική Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Μάλαγα - Γρανάδα
Πτήση για τη Μάλαγα. Άφιξη και άμεση πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε μεταξύ
άλλων το Κάστρο Αλκαζάμπα του 8ου αιώνα, τον Καθεδρικό ναό. Αναχώρηση
για Γρανάδα, στους πρόποδες της Sierra Nevada. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ.
2η μέρα: Γρανάδα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση. Θα δούμε τον Λόφο Alhambra και το
θαυμαστό κήπο Generalife. Δείπνο σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την Κόρδοβα. Στο κέντρο της παλιάς πόλης
θα δούμε το περίφημο τζαμί Mezquita de Cordoba. Επιβίβαση στο πούλμαν για
Σεβίλλη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο σε μπουφέ.
4η μέρα: Σεβίλλη
Πρωινό και ξεκινά η ξενάγησή μας στην «πόλη της όπερας»: Πλατεία Αμερικής,
Πλατεία Ισπανίας, παλάτι Alcazar, Giralda, Santa Cruz κ.ά. Για το βράδυ σας
προτείνουμε παράσταση flamenco στην πόλη όπου γεννήθηκε. Δείπνο σε μπουφέ.
5η μέρα: Σεβίλλη - Χερέθ ντε λα Φροντέρα - Καντίθ - Γιβραλτάρ - Αλγκεθίρας
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την «καρδιά» της Ανδαλουσίας. Πρώτη μας
στάση στην Χερέθ. Συνεχίζουμε για τη Μεσογειακή ακτή και φθάνουμε στην
Καντίθ, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ιβηρικής χερσονήσου. Στο Γιβραλτάρ,
ο Βράχος της Τζιμπεράλτα είναι γνωστός σε όλο τον κόσμο για το εντυπωσιακό
του ύψος και τη μικρή αποικία των περίπου 200 πιθήκων. Τακτοποίηση,
διανυκτέρευση στο Αλγκεθίρας. Δείπνο.
6η μέρα: Αλγκεθίρας - Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάνκος - Μαρμπέγια Μάλαγα
Πρόγευμα. Οδηγώντας παραλιακά κατά μήκος της Costa Del Sol και στη συνέχεια
εσωτερικά, θα ανηφορίσουμε προς τα Λευκά Χωριά (Pueblos Blancos) και την
πανέμορφη Ρόντα. Χρόνος για βόλτα και μετάβαση στην Μαρμπέγια (Marbella), με
το γραφικό λιμανάκι. Φθάνουμε στη Μάλαγα. Δείπνο σε μπουφέ, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μάλαγα - Αθήνα
Πρόγευμα, ελεύθερος χρόνος, πτήση επιστροφής.

Ανδαλουσία

Ακτή του Ήλιου

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17, 18, 25/4

8

915 €

+280 €

855 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
17, 18, 25/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα με «Aegean
Αirlines» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ 3 δείπνα (2 στη Σεβίλλη, 1 στη Γρανάδα) ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι
σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

9/5

7

735 €

+210 €

665 €

7 ΗΜΕΡΕΣ
9/5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό Αθήνα - Μάλαγα Αθήνα με «Alitalia» ✓ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Δώρο 6 δείπνα σε μπουφέ στο σύνολο ✓ Δώρο η εκδρομή Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάνκος
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Επίσημος Ελληνόφωνος
ξεναγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς
και αρχαιολογικούς χώρους. Επιπλέον γεύματα, ποτά στα δείπνα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν
προαιρετικό ή προτεινόμενο

Λισσαβώνα

Πανόραμα

Πορτογαλίας

Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φατίμα - Κοΐμπρα
Απευθείας πτήση για τη Λισσαβώνα. Αναχώρηση οδικώς και στάση στο μεγάλο
κέντρο του Καθολικισμού Φατίμα. Στην Κοΐμπρα θα περιηγηθούμε στο χώρο του
Πανεπιστημίου και στους δρόμους της «πόλης των ποιητών» και στον προαύλιο
χώρο της εκκλησίας της Σάντα Κλάρα Λα Νόβα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πόρτο. Πρώτη μας στάση στο εθνικό δάσος
των Πορτογάλων Μπουσάκο. Έπειτα θα επισκεφθούμε τη «Βενετία της Πορτογαλίας», το Αβέιρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στο Πόρτο.
3η μέρα: Πόρτο
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στην εντυπωσιακή πόλη στις όχθες του ποταμού
Douro. Θα γνωρίσουμε την περιοχή Ριμπέιρα, την άνω πόλη, το χρυσοποίκιλτο
ναό του Αγίου Φραγκίσκου και το Παλάτι Μπόλσα, και κάποιο παλιό οινοποιείο.
4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία Μίνιο. Πρώτος
σταθμός μας η Μπράγκα και ακολουθεί το Γκιμαράες.
5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους - Λισσαβώνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με πρώτο σταθμό τον Ναό της Μπατάλια. Στη συνέχεια
θα πάμε στο τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. Τέλος, θα επισκεφθούμε το πανέμορφο Μεσαιωνικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους. Άφιξη στη
Λισσαβώνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λισσαβώνα
Ξενάγηση σε αξιοθέατα όπως οι Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων, ο Πύργος του Μπελέμ. Το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado.
7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Κάμπο ντα Ρόκα Πάρκο των Εθνών
Πρωινό στο ξενοδοχείο και εκδρομή στην Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων,
το όμορφο ψαροχώρι Κασκάις, το θέρετρο Εστορίλ και το Cabo da Roca, το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης στον Ατλαντικό ωκεανό. Επιστροφή στη Λισσαβώνα
για επίσκεψη στο Πάρκο των Εθνών. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Πτήση για την Πορτογαλική πρωτεύουσα, χτισμένη στους επτά λόφους του
ποταμού Tagus. Άφιξη, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λισσαβώνα
Πρόγευμα και ξενάγηση. Στο Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες θα θαυμάσουμε
μια μοναδική σε πολυτέλεια και πλούτο συλλογή που χρονολογείται ανάμεσα
στο 17ο και 19ο αιώνα. Επόμενος σταθμός μας το Μοναστήρι των Ιερωνυμιτών.
Θα επισκεφθούμε ακόμα το Μνημείο των Ανακαλύψεων, καθώς και το
χαρακτηριστικό Πύργο του Μπελέμ. Το απόγευμα περιπλανηθείτε στα στενά
καλντερίμια της Μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το Κάστρο του Αγίου
Γεωργίου, για να απολαύσετε πανοραμική θέα στη Λισσαβώνα. Το βράδυ σας
προτείνουμε να απολαύσετε τα παραδοσιακά Πορτογαλικά τραγούδια fado.
3η-4η μέρα: Λισσαβώνα - Φατίμα - Όμπιτους - Ναζαρέ (προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε το Πάρκο
των Εθνών, που διαμορφώθηκε το 1998 για την EXPO, και να θαυμάσετε την πιο
μεγάλη γέφυρα της Ευρώπης Vasco da Gama, μήκους 17χλμ. Σας προτείνουμε
μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο του Καθολικισμού, την Φατίμα, το Μεσαιωνικό
χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους και το τουριστικό ψαροχώρι του Ατλαντικού
Ναζαρέ. Το απόγευμα επιστροφή στη Λισσαβώνα.
5η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ - Αθήνα
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της
Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, μια
πόλη με άφθονη φυσική ομορφιά, καθώς και πλούσια ιστορική και πολιτιστική
κληρονομιά. Θα δούμε ακόμα το Παλάθιο Ρεάλ, στην κορυφή ενός καταπράσινου
βουνού, το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που αναπτύσσεται δίπλα στην
πρωτεύουσα, και το Εστορίλ, το θέρετρο όλων των εποχών, που παρέχει ποικίλες
δραστηριότητες όπως γήπεδο γκολφ, αγωνιστική πίστα, καθώς και ένα από τα
μεγαλύτερα καζίνο της Ευρώπης. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο
της Ευρώπης, το Cabo da Roca. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

17, 18, 25/4

8

995 €

+390 €

935 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
17, 18, 25/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα με «Aegean
Airlines» ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* και 5* ✓ Πρωινό μπουφέ
καθημερινά ✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια/ξενοδοχεία εξωτερικού ✓ Πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει
προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός της εκδρομής ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι σε
μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16/4

4

575 €

+120 €

515 €

22, 29/4

5

685 €

+240 €

625 €

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 22, 29/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Aegean Airlines» ✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις
βάσει προγράμματος ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου ✓ Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 145 €. Είσοδοι
σε μουσεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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8, 9, 10 ΗΜΕΡΕΣ
11, 15, 16, 17, 25/4, 6, 22/5, 6, 21, 27/6

Άνοιξη στη

Νέα Υόρκη
1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Πτήση για τη Νέα Υόρκη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην «καρδιά» του Μανχάταν.
Περίπατος γνωριμίας με την πόλη, συνοδεία ξεναγού.
2η μέρα: Νέα Υόρκη - Βόρειο Μανχάταν - Central Park
Ξενάγηση στα αξιοθέατα του Βόρειου Μανχάταν. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, το άγαλμα του Κολόμβου, το Λίνκολν
Σέντερ, το Σέντραλ Παρκ, το μνημείο του Στρατηγού Γκραντ, το Πανεπιστήμιο Columbia, το Χάρλεμ, την 5η
Λεωφόρο, το Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιμς Σκουέρ.
3η μέρα: Νέα Υόρκη - Νότιο Μανχάταν - Chelsea Market - κρουαζιέρα στο Άγαλμα Ελευθερίας
Ξενάγησης δεύτερο μέρος. Θα κατευθυνθούμε παράλληλα με τον ποταμό East με θέα τη Γέφυρα Μπρούκλιν. Θα
δούμε το Flatiron Building, το Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης NYU, τα δημοφιλή στέκια των
πρωταγωνιστών του «Sex and the City» και του «Friends», το Ιστ Βίλατζ, το Σόχο, τη Μικρή Ιταλία και την Τσάινα
Τάουν, την Γουόλ Στριτ, το μνημείο για την τραγωδία της 9-11. Η ξενάγηση ολοκληρώνεται με κρουαζιέρα γύρω
από το νησί του Μανχάταν και επίσκεψη στο Hudson Yards.
4η μέρα: Νέα Υόρκη - Metropolitan Museum - Δημόσια Βιβλιοθήκη - Γέφυρα Μπρούκλιν
Επιβίβαση στο μετρό και μεταφορά στο Metropolitan Museum of Art, με τις ασύγκριτα πλούσιες συλλογές.
Επίσημη ξενάγηση. Σύντομη βόλτα στο Σέντραλ Παρκ και συνεχίζουμε την περιήγησή μας στη Δημόσια Βιβλιοθήκη.
Αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε τη Γέφυρα του Μπρούκλιν και να βγάλουμε εντυπωσιακές
φωτογραφίες. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο με το μετρό (έξοδα ατομικά).
5η μέρα: Νέα Υόρκη - εμπορικό κέντρο «The Mills» Jersey Gardens (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Ευκαιρία για αγορές σε εκπτωτικές τιμές στο «The Mills», μισή ώρα περίπου από το Μανχάταν.
Μαζί με τη συμμετοχή σας παίρνετε και το VIP Coupons Book αξίας 10 $.
6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον DC, πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας. Εκεί
βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, το Καπιτώλιο, το πασίγνωστο μνημείο του Οβελίσκου, τα μνημεία των Αμερικανών
προέδρων κ.ά. Θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος.
7η μέρα: Νέα Υόρκη - Βοστώνη (προαιρετικά)
Για σήμερα σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στη Βοστώνη, την έδρα των διάσημων πανεπιστημίων της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Στην Ελληνόφωνη ξενάγηση θα δούμε τα αξιοθέατα, το Harvard University και το MIT.
8η μέρα: Νέα Υόρκη - μονοήμερη εκδρομή στη Φιλαδέλφεια και την κοινότητα των Amish (προαιρετικά)
Μια προαιρετική εκδρομή ξεχωριστή εμπειρία, για να έρθετε σε επαφή με τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής της κοινότητας
των Amish, στο Λάνκαστερ, Πενσυλβάνια. Στη Φιλαδέλφεια θα επισκεφθούμε το Liberty Bell, την Πλατεία
Συντάγματος και θα περπατήσουμε στο Elfreth’s Alley, τον παλαιότερο κατοικημένο δρόμο στην Αμερική.
9η-10η μέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα
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ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

The Lexington by Marriott 4*

New York Marriott East Side 4*

Mela Hotel Times Square 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας με την «Emirates»
✓ 6, 7, 8 διανυκτερεύσεις στα κεντρικότατα ξενοδοχεία 4*
✓ 2 ξεναγήσεις με πούλμαν βάσει προγράμματος
✓ Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας (νησί Έλις)
✓ Εισιτήριο και Ελληνόφωνη ξενάγηση στο Μουσείο Metropolitan
✓ Περιήγηση στη Γέφυρα του Μπρούκλιν
✓ Επίσκεψη στο Brookfield Place, στη Δημόσια Βιβλιοθήκη, στο Highline & στη νέα
συνοικία Hudson Yards με το γιγάντιο κυψελοειδές γλυπτό «The Vessel»
✓ Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός καθημερινά
✓ Μεταφορές από/προς αεροδρόμια εντός Αμερικής
✓ Ταξιδιωτικός οδηγός
✓ 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα «Macy’s»
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ (άδεια εισόδου στις ΗΠΑ), ειδική ταξιδιωτική
ασφάλεια AIG (ιατροφαρμακευτικές δαπάνες κτλ) 495 €
Πρωινό (δυνατότητα επιλογής)
Εισιτήρια μετρό
Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον
ξεναγό της εκδρομής (50 $)
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημειώσεις:
Παιδική έκπτωση (2-12 ετών) με διαμονή σε δωμάτιο με δύο ενήλικες -50 €
Το πρόγραμμα 8 ημερών δεν περιλαμβάνει την 7η μέρα και την 8η μέρα του
προγράμματος
Το πρόγραμμα 9 ημερών δεν περιλαμβάνει την 8η μέρα του προγράμματος
Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής
από Βίζα), την οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το γραφείο μας
Σε περίπτωση που έχετε επισκεφθεί κάποια εκ των χωρών Συρία, Σουδάν, Ιράκ, Ιράν,
Λιβύη, Υεμένη ή Σομαλία από 01/03/2011, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαφορετική
διαδικασία για αίτηση VISA, τη συμπλήρωση της οποίας μπορούμε να αναλάβουμε
εφόσον επιθυμείτε
Απαραίτητα διαβατήριο εξάμηνης ισχύος από το τέλος του ταξιδιού

από

1539€

Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον
Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον - Φιλαδέλφεια/Βαλτιμόρη - Δώρο κρουαζιέρα στο
άγαλμα της Ελευθερίας
10 ΗΜΈΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 15/4, 6, 23/5, 6, 20/6
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜIRATES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ 4*

από

1889€

Νέα Υόρκη - Ορλάντο
10 ΗΜΈΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 15/4, 6, 22/5, 6, 21/6
ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ 4*

από

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ

2ΚΛΙΝΟ

3ΚΛΙΝΟ

4ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

11/4

8

Lexington by Marriott 4*

1239 €

1139 €

1069 €

+695 €

15/4

9

Lexington by Marriott 4*

1219 €

1299 €

1249 €

+785 €

Lexington by Marriott 4*

1319 €

1219 €

1149 €

+695 €

8

16/4

9

10
17/4
25/4
6/5
22/5
6/6
21/6
27/6

9
8
9

NY Marriott East Side 4*

1359 €

1259 €

1189 €

+715 €

Lexington by Marriott 4*

1219 €

1299 €

1249 €

+785 €

NY Marriott East Side 4*

1459 €

1329 €

1279 €

+825 €

Lexington by Marriott 4*

1519 €

1399 €

1349 €

+875 €

NY Marriott East Side 4*

1559 €

1239 €

1389 €

+895 €

NY Marriott East Side 4*

1509 €

1389 €

1349 €

+915 €

1379 €

1279 €

1229 €

+695 €

Lexington by Marriott 4*

1479 €

1369 €

1319 €

+795 €

10

Lexington by Marriott 4*

1399 €

1279 €

1229 €

+865 €

8

Mela Hotel Times
Square 4*

1209 €

1089 €

1039 €

+695 €

1399 €

1279 €

1229 €

+865 €

1539 €

1219 €

1369 €

+865 €

1499 €

1379 €

1329 €

+865 €

10
10
10

Lexington by Marriott 4*
Mela Hotel Times Square 4*
Mela Hotel Times Square 4*

2459€

Νέα Υόρκη - Δυτικές ΗΠΑ
Νέα Υόρκη - Λας Βέγκας, Grand Canyon - Λος Άντζελες, San Diego,
Disneyland, Universal Studios
11 ΗΜΈΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 11/4, 6, 22/5, 6, 21/6 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ 4*

από

2859€

Ανατολικές Ακτές
Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα, Τορόντο - Ουάσινγκτον - Μαϊάμι,
Ακρωτήριο Κανάβεραλ - Ορλάντο, Disneyworld, Universal Studios
16 ΗΜΈΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 15/4, 6, 23/5, 6, 20/6 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ 4*
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9, 10 ΗΜΕΡΕΣ
14/4, 17/5, 6, 18/6, 20, 27/7, 3, 13, 24/8, 3, 17/9

Κούβα

Αβάνα - Βαραδέρο
1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη στην Αβάνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση.
2η μέρα: Αβάνα - βόλτα με παλιά Αμερικανικά αυτοκίνητα
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε ξενάγηση και πανοραμική βόλτα στη μοντέρνα Αβάνα και το
εμβληματικό προάστιο Μιραμάρ με τα Αμερικανικά αυτοκίνητα του ’50. Θα περάσουμε ακόμα από
την Πλατεία Επανάστασης, το Βεδάδο, το Μαλεκόν και θα καταλήξουμε στην παλιά Αβάνα. Επίσκεψη
στο μουσείο της «Havana Club», σε εργοστάσιο πούρων και στο φρούριο Καστίγιο ντελ Μόρο, το
«φύλακα» του λιμανιού. Γεύμα σε εστιατόριο και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Αβάνα - Βινιάλες - Αβάνα
Εκδρομή στην κοιλάδα Viniales, στην επαρχία Πινάρ ντελ Ρίο, μοναδικό τοπίο με λόφους από
πωρόλιθο και αμέτρητα φοινικόδεντρα. Θα επισκεφθούμε τη Σπηλιά του Ινδιάνου, την οποία θα
εξερευνήσουμε με βαρκάδα, την περίφημη βραχογραφία, θα γευματίσουμε και στην επιστροφή θα
επισκεφθούμε το αγρόκτημα Finca Montesino, όπου λειτουργεί και βιοτεχνία πούρων.
4η μέρα: Αβάνα
Ημέρα ελεύθερη να απολαύσετε την γοητεία μιας άλλης εποχής!
5η μέρα: Αβάνα - Γουαμά - Σάντα Κλάρα - Σιενφουέγος
Αφήνουμε την Αβάνα με κατεύθυνση προς τη Χερσόνησο Ζαπάτα, με πρώτο σταθμό το Εθνικό
Πάρκο Γουαμά. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη στο εκτροφείο κροκοδείλων. Με τα ταχύπλοα του
συγκροτήματος θα περιηγηθούμε στα κανάλια του πάρκου. Στις νησίδες κυριαρχεί η αρχιτεκτονική
των Ινδιάνων Ταΐνος, ανάμεσά τους και μια αναπαράσταση Ινδιάνικου χωριού. Μετάβαση στην ιστορική πόλη Σάντα Κλάρα, με το μουσείο και το μαυσωλείο του Τσε Γκεβάρα. Τελευταίος σταθμός το
Σιενφουέγος με τις Γαλλικές επιρροές. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.
6η μέρα: Σιενφουέγος - Τρινιδάδ - Βαραδέρο
Πρόγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με την πόλη από το ιστορικό κέντρο. Στάση στο Παλάθιο
ντε Βάγιε. Αναχώρηση για το Τρινιδάδ, την τρίτη παλιότερη πόλη της Κούβας και αυθεντικό δείγμα
αποικιακής αρχιτεκτονικής. Στο τέλος της ξενάγησης θα απολαύσουμε στην τοπική ταβέρνα
«Καντσάτσαρα» το ομώνυμο τοπικό ποτό από λεμόνι, ρούμι και μέλι, συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Μετάβαση στο Βαραδέρο μέσω Καρδένας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Βαραδέρο
Ημέρα ελεύθερη στη «χρυσή ακτή» της Κούβας.
8η - 9η μέρα: Βαραδέρο -Αβάνα - πτήση επιστροφής
Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος. Γεύμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Αβάνας. Πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την επομένη.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Swiss» μέσω Ζυρίχης
✓ 7 διαν/σεις (4 Αβάνα ξεν/χείο Melia Cohiba 5* με πρωινό,
2 Βαραδέρο ξεν/χείο Melia Paradisus Varadero 5* με Αll
Ιnclusive σε Junior Suite, 1 Σιενφουέγος ξεν/χείο Μelia San
Carlos 4* Sup με ημιδιατροφή)
✓ Όλες οι μεταφορές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο
✓ 2 γεύματα στην Αβάνα, 1 δείπνο στο ξεν/χείο στο
Σιενφουέγος
✓ Όλες οι είσοδοι που απαιτούνται
✓ Έλληνας συνοδός και τοπικός επίσημος ξεναγός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλος καυσίμων, Βίζα, ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση αξίας 670 €
Επιπλέον γεύματα και ποτά, προσωπικά έξοδα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

14/4*

9

1290 €

+415 €

17/5, 6, 18/6,
20, 27/7, 3, 24/8

10

1080 €

+415 €

13/8

10

1230 €

+415 €

3, 17/9

10

1180 €

+415 €

*Ζητήστε μας το αναλυτικό 9ήμερο πρόγραμμα

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ

Melia Cohiba Habana 5*

Melia Paradisus Varadero 5*

Melia San Carlos 4* Sup

Οδικώς στην Ευρώπη!
Γνωρίστε τις υπέροχες ανοιξιάτικες διαδρομές
της Ευρώπης ταξιδεύοντας με πολυτελή
πούλμαν σε συναρπαστικούς προορισμούς
ξεκούραστα, άνετα και πάντα με ασφάλεια!
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Ντουμπρόβνικ
Νησί Κόρτσουλα
6 ΗΜΕΡΕΣ
15, 16, 17, 18, 21, 28/4, 3/6

1η μέρα: Αθήνα - Τίρανα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας, στην
πρωτεύουσα της Αλβανίας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Τίρανα - Άγιος Στέφανος - Μπούτβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Στο ταξίδι μας προς το Μαυροβούνιο θα περάσουμε
από τον Άγιο Στέφανο και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στο Μπόκα Φιόρδ. Θα
επισκεφθούμε την τουριστική Μπούτβα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα γραφικά στενά
δρομάκια με τα καταστήματα. Μέσα από μια φανταστική διαδρομή θα φτάσουμε στο
μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ, όπου θα έχουμε αρκετό χρόνο στη
διάθεσή μας για να περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, χτισμένη στους πρόποδες απότομων
λόφων, περιτριγυρισμένη από τείχη 4,5 χιλιομέτρων τα οποία χρονολογούνται στο 15ο
αιώνα, με πολλές εκκλησίες και παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και αναχώρηση για το «Μαργαριτάρι της Αδριατικής», την παλιά πόλη του
Ντουμπρόβνικ (UNESCO). Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, όπου θα δούμε τον Καθεδρικό
ναό, το Κυβερνείο, το παλιό λιμάνι και πολλά Μεσαιωνικά κτίρια. Ελεύθερος χρόνος για
βόλτες στην όμορφη πόλη και καλύτερη γνωριμία με τα αξιοθέατά της. Τα παιχνιδίσματα
του φωτός πάνω στα παλαιά πέτρινα κτίσματα και τους πλακόστρωτους δρόμους θα σας
γοητεύσουν και θα σας «ταξιδέψουν» στην ιστορία της περιοχής, ενώ τα μουσεία της
πόλης, γεμάτα έργα τέχνης, θα σας αφηγηθούν γλαφυρά ηρωικές στιγμές του παρελθόντος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Νησί Κόρτσουλα
Πρωινό και αναχωρούμε για την Κόρτσουλα. Οι Αρχαίοι Έλληνες την αποκαλούσαν
«Κόρκυρα Μέλαινα», δηλαδή «Μαύρη Κέρκυρα», λόγω του πυκνού δάσους που
σκέπαζε τη μικρή και μακρόστενη νησίδα. Θεωρείται η γενέτειρα του Μάρκο Πόλο,
καθώς και άλλων θαλασσοπόρων και ναυπηγών, ενώ είναι γνωστή και για τα λατομεία
μαρμάρων. Πρόκειται για το έκτο μεγαλύτερο Κροατικό νησί μετά το Κρες, το Κρκ, το
Μπρατς, το Χβαρ και το Παγκ και το δεύτερο μεγαλύτερο, ως προς τον πληθυσμό, μετά
το Κρκ. Πρωτεύουσά του είναι η ομώνυμη πόλη Κόρτσουλα. Στην ξενάγησή μας θα
δούμε στην κεντρική πλατεία το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Μάρκου, το ομορφότερο κτίριο του νησιού, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου και τον
πύργο Ζαχράν. Θα απολαύσουμε έναν περίπατο στους πλατείς λιθόστρωτους δρόμους.
Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Τίρανα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Τίρανα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν της
εταιρείας Panolympia
✓ 2 διανυκτερεύσεις στα Τίρανα, στο ξενοδοχείο Doro City
4* ή παρόμοιο
✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Πλατ στο ξενοδοχείο Villa Plat 3*
ή παρόμοιο (η διαμονή ενδέχεται να πραγματοποιηθεί
και στο Τρεμπίνιε)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Το εισιτήριο φέρι-μποτ για το νησί Κόρτσουλα
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα κ.λπ.
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

15, 16, 17, 18,
21, 28/4, 3/6

6

295 €

315 €

+80 €

265 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Doro City 4*
110

Villa Plat 3*

8 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 26/4 και κάθε Σάββατο από 6/6 έως 26/9

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* ή 4*
(1 Τίρανα, 2 Τρεμπίνιε ή Νέουμ, 1 Σπλιτ/Σίμπενικ,
2 Ζάγκρεμπ, 1 Νις/ Κρούσεβατς/Κραγκούγεβατς)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα.
Λίμνες Πλίτβιτσε (περίπου 34 €)
Σπήλαιο Ποστόινα (περίπου 25,90 €)
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 18, 26/4 &
κάθε Σάββατο από
6/6 έως 26/9

8

425 €

445 €

+130 €

375 €

Δαλματικές Ακτές
1η μέρα: Αθήνα - Τίρανα ή Δυρράχιο
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
2η μέρα: Τίρανα - Άγιος Στέφανος - Μπούτβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ - Τρεμπίνιε ή Νέουμ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Στο ταξίδι μας προς το Μαυροβούνιο θα περάσουμε από τον
Άγιο Στέφανο και θα απολαύσουμε την πανοραμική θέα στο Μπόκα Φιόρδ. Θα επισκεφθούμε την
τουριστική Μπούτβα, με τη μοναδική αρχιτεκτονική, τα στενά δρομάκια με τα καταστήματα, και θα
προχωρήσουμε στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ. Χρόνος για περιήγηση.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Τρεμπίνιε ή Νέουμ. Δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και αναχώρηση. Περιήγηση στο ιστορικό Ντουμπρόβνικ, στον Καθεδρικό ναό, το Κυβερνείο
και πολλά Μεσαιωνικά κτίρια-μνημεία (UNESCO). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Μόσταρ - Σπλιτ - Τρογκίρ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ στην Βοσνία Ερζεγοβίνη, δίπλα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Συνεχίζουμε με το γραφικό Σπλιτ, ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Αδριατικής, κι έπειτα
με το Μεσαιωνικό Τρογκίρ. Δείπνο και διανυκτέρευση στην ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ.
5η μέρα: Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Ζαντάρ. Με Μεσογειακό κλίμα, μνημεία και μαγευτικές
παραλίες, θυμίζει Ελληνικό νησί. Η παραλιακή πόλη της Κροατίας φιλοξενεί καλοδιατηρημένα
Μεσαιωνικά κτίρια με Ενετικές και Ιταλικές επιρροές. Συνεχίζουμε για τις θαυμάσιες Λίμνες Πλίτβιτσε και τους καταρράκτες που τις ενώνουν. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε το Ζάγκρεμπ, όπου θα
κάνουμε περίπατο στη Λεωφόρο Κυρίλλου και Μεθοδίου, την Πλατεία Αγίου Μάρκου, το Δημαρχείο,
την άνω πόλη, τον Καθεδρικό ναό, την Αρχιεπισκοπή και άλλα αξιοθέατα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Μετά το πρωινό αφήνουμε για λίγο την Κροατία για την «καταπράσινη» Σλοβενία και το Σπήλαιο
Ποστόινα. Θα διασχίσουμε με το ειδικό τρένο το σπήλαιο με τους υπέροχους σταλακτίτες, σε διάφορες αποχρώσεις και σχήματα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα Λιουμπλιάνα, όπου
θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο. Χρόνος για αγορές και βόλτα. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ.
7η μέρα: Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι - Νις ή Κραγκούγεβατς
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Σερβία. Άφιξη στο Βελιγράδι και σύντομη περιήγηση στην πόλη,
από τον εμπορικό δρόμο Κνεζ Μιχαήλοβα στο εντυπωσιακό Κάστρο Καλεμεγδάν. Θα δούμε επίσης
τις εκκλησίες Ρούτζικα και Αγ. Παρασκευή, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το αρχοντικό της Πριγκίπισσας Λιούμπικα κ.ά. Συνεχίζουμε για την Νις. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
8η μέρα: Νις - Αθήνα
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Δολομίτες

Λίμνες Β. Ιταλίας

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα - πλοίο
Αναχώρηση για την Πάτρα. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Ιταλικό Τιρόλο - Ροβερέτο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για την περιοχή του Ροβερέτο. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση.
3η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα
Πρόγευμα και ακολουθώντας μια υπέροχη διαδρομή με φόντο τους Δολομίτες
φθάνουμε στη γραφική και γαλήνια Λίμνη Μισουρίνα. Ακολουθεί το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μαντόνα ντι Καμπίλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση για σύντομη περιήγηση στο Τρέντο. Πρόκειται
για μια πόλη με ιστορία και πολιτισμό, που «μαρτυρούν» τα μνημεία της. Συνεχίζουμε για το γνωστό ορεινό θέρετρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο, «σκαρφαλωμένο»
στις Άλπεις, σε υψόμετρο 1550μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - Ροβερέτο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Βερόνα (UNESCO). Η πόλη έγινε γνωστή με το
αξεπέραστο δράμα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Σύντομη στάση
στο Μποργκέτο. Τελευταίος μας σταθμός η Σαιξπηρική Μάντοβα, γνωστή για τους
αρχιτεκτονικούς θησαυρούς της (UNESCO). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. Μεγαλόπρεπα παλάτια και
κάστρα, περίτεχνα κτίρια Μπαρόκ, Ροκοκό και Νεοκλασικά, Καθεδρικοί ναοί,
σκιερά καλντερίμια και Μεσαιωνικές κατοικίες συνιστούν λαμπρές μαρτυρίες
της δημιουργικής περιόδου των Αυστριακών αυτοκρατόρων. Συνεχίζουμε για
το Μπολτσάνο. Στο παλαιό και όμορφο Μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε τον
Γοτθικό Καθεδρικό ναό και τα Τιρολέζικα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα - πλοίο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Τακτοποίηση στις καμπίνες,
απόπλους. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα - πλοίο
Αναχώρηση για Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία για Μιλάνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ
Πρόγευμα και εκδρομή στη Λίμνη Ματζόρε και τηνολάνθιστη Στρέζα. Δυνατότητα
για προαιρετική κρουαζιέρα στα Νησάκια Μπορομέ (κόστος 12 €). Επιστροφή στο
Μιλάνο και περιήγηση. Το Ντουόμο, η Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα είναι
μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο
Εκδρομή στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, παραθεριστικό κέντρο των VIPs. Συνεχίζουμε για την Σάντα Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο της Ιταλικής Ριβιέρας.
Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας το απόγευμα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
5η μέρα: Μιλάνο - Mπέργκαμο - Κόμο
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό Μπέργκαμο. Βρίσκεται πολύ κοντά στη
λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους πρόποδες των Άλπεων. Την πόλη περικλείουν
τα Ενετικά τείχη και ο συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο και την Piazza
Vecchia, όπως και την εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας «ταξιδεύει» στο
παρελθόν! Συνεχίζουμε για Κόμο. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό
κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα νερά της
λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
6η μέρα: Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό σε μπουφέ. Ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις),
βορειοδυτικά του Μιλάνο, δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής των διασήμων και
μη εδώ και πολλές δεκαετίες. Παραδόξως, πρωτοέγινε γνωστό ως θέρετρο λόγω
των ιαματικών πηγών του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα - πλοίο
Πορεία για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Ιταλικό Τιρόλο

St Moritz - Iταλική Ριβιέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 25,
26/4, 1/6

8

495 €

515 €

+120 €

445 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 25, 26/4, 1/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓
5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Nerocubo Rovereto 4* ή παρόμοιο στην ευρύτερη
περιοχή ✓ Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint Ιταλίας 20 €. Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη
διάρκεια των γευμάτων. Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επιτόπου. Ό,τι ρητά αναφέρεται
σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 25,
26/4, 1/6

8

465 €

485 €

+160 €

415 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 25, 26/4, 1/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες
εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia ✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο ✓
Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Δώρο εκδρομή στο St Moritz! ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint
Ιταλίας 20 €. Είσοδοι σε μουσεία. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν
προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: Δημοτικός φόρος στο Μιλάνο 6 €/άτομο/βραδιά
πληρωτέο στο ξενοδοχείο. Το πλοιάριο για τα Νησάκια Borome 12 €, η είσοδος στο παλάτι 13 €
και το πλοιάριο στο Πορτοφίνο 12 €

Τοσκάνη

Αμάλφι

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα - πλοίο
Μετάβαση στην Πάτρα και επιβίβαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Μοντεκατίνι Τέρμε
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία προς το Μοντεκατίνι Τέρμε. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η μέρα: Μοντεκατίνι - Φλωρεντία
Αναχώρηση για τη γενέτειρα της Ιταλικής Αναγέννησης. Στην ξενάγησή μας θα
δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το Βαπτιστήριο του Αγ. Ιωάννη και τον Αναγεννησιακό Καθεδρικό Ναό, την Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε, καθώς και την Πιάτσα ντε
λα Σινιορία. Συνεχίζουμε για την Πινακοθήκη Ουφίτσι, τη γέφυρα Πόντε Βέκιο και
την Πιάτσα Ρεπούμπλικα. Χρόνος ελεύθερος για επίσκεψη στην αγορά του Σαν
Λορέντζο ή στο Παλάτσο Πίτι. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μοντεκατίνι - Λούκα - Πίζα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μεσαιωνική Λούκα. Στην περιήγησή
μας θα δούμε, μεταξύ άλλων, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο
Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο κ.λπ. Επόμενη επίσκεψη στην
ιστορική Πίζα. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Μοντεκατίνι - «Πέντε Γαίες»
Μετά το πρωινό μας ταξιδεύουμε δυτικά, προς την ακτογραμμή του Εθνικού
Πάρκου Cinque Terre. Εκεί θα δούμε σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους
άγριους βράχους της Δυτικής ακτής της Ιταλίας. Επιστροφή στο Μοντεκατίνι.
6η μέρα: Μοντεκατίνι - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο
Πρωινό και αναχώρηση για την Σιένα. Θα θαυμάσουμε τα Μεσαιωνικά αρχοντικά,
τις εκκλησίες και τον Καθεδρικό ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου.
Επόμενη επίσκεψη στο Σαν Τζιμινιάνο, με τους πανύψηλους πέτρινους πύργους
του. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα - πλοίο
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα - πλοίο
Αναχώρηση το πρωί από Αθήνα για Πάτρα. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους για Μπάρι ή Μπρίντιζι. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
2η μέρα: Μπάρι - Ματέρα (η «Καππαδοκία της Μεσογείου») - Σαλέρνο
Άφιξη το πρωί στο Μπάρι (ή Μπρίντιζι) και αναχώρηση για την εκπληκτική
Ματέρα, την «Καππαδοκία της Μεσογείου». Η Ματέρα κλείνει στις σπηλιές της
ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης ύπαρξης, με ευρήματα που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική Εποχή. Συνεχίζουμε για το Σαλέρνο. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πομπηία - Νάπολη - Σορέντο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Πομπηία, όπου θα έχουμε ξενάγηση στα
ερείπια της πόλης. Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στη Νάπολη για ξενάγηση που
θα συνοδευτεί και με επίσκεψη στο τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνεχίζουμε
για το Σορέντο. Θα εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις πάνω στις πλαγιές του
λόφου, τους Μεσογειακούς κήπους, το πολυσύχναστο λιμάνι και τη ζωή στα καφέ
της Piazza Tasso. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Αμάλφι - Ποζιτάνο
Πρωινό και αναχωρούμε για το πανέμορφο κομμάτι της Χερσονήσου του Αμάλφι.
Θα επισκεφθούμε το Ποζιτάνο και το ιστορικό Αμάλφι με πλοιάριο (προαιρετικά).
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Κάπρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάπρι. Επιβίβαση στο πλοίο (προαιρετικά) για
το πασίγνωστο νησί. Γνωριμία και περίπατος στα στενά δρομάκια, στην πλατεία
Πιασέτα. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η μέρα: Αλμπερομπέλο - Μπάρι - πλοίο
Πρωινή αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο (UNESCO) στην επαρχία του Μπάρι,
διάσημο για τις μοναδικές κατοικίες του με τις κωνικές στέγες, οι οποίες είναι
γνωστές ως «Τρούλοι». Συνεχίζουμε για το Μπάρι, όπου και θα επιβιβαστούμε
στο πλοίο και θα αποπλεύσουμε για Πάτρα. Διανυκτέρευση εν πλω.
7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Τσίνκουε Τέρε

Κάπρι - Νάπολη - Ματέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 25,
26/4, 1/6

8

465 €

485 €

+120 €

415 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 25, 26/4, 1/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Adua Hotel 4* ή παρόμοιο ✓ Μπουφέ πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός του
γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint 20 €. Είσοδοι σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο 6 €/άτομο/βραδιά. Κόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε περίπου 35 €/
άτομο. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 27, 28/4

7

465 €

485 €

+120 €

415 €

7 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 27, 28/4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι ή Μπρίντιζι Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (η αναχώρηση μπορεί να γίνει εναλλακτικά από
την Ηγουμενίτσα) ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ 4
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*, στην ευρύτερη περιοχή του Σαλέρνο ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά στο ξενοδοχείο ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου μας ✓ Ξεναγός στην Πομπηία ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint 20 €. Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία.
Τελεφερίκ. Εισιτήρια πλοίου για Κάπρι. Δημοτικός φόρος 6 €/άτομο/βραδιά, πληρώνεται
απευθείας στο ξενοδοχείο. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Βουδαπέστη
Πράγα - Βιέννη
9 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 25/4, 31/5

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Με ενδιάμεσες στάσεις διέλευση συνόρων στους Ευζώνους.
Η διαδρομή μας οδηγεί στην περιοχή Νις ή Κραγκούγεβατς, για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας το Βελιγράδι και το Νόβι
Σαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη Σέγκεντ. Το απόγευμα η «Αρχόντισσα του Δούναβη» μας καλωσορίζει. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, τον
Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Διασχίζοντας τη Γέφυρα των Αλυσίδων θα βρεθούμε στη
Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία, τη θέα
στην πόλη από τον Λόφο Γκέλερτ. Γεύμα (προαιρετικά) και ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον
εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή μίνι κρουαζιέρα με καραβάκι στον Δούναβη. Δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα. Πρώτος μας σταθμός ο Άγιος Ανδρέας, με τη
Μεσαιωνική του ατμόσφαιρα. Συνεχίζουμε για το Έστεργκομ, όπου θα δούμε τη βασιλική
του Αγ. Στεφάνου. Τελευταίος μας σταθμός το Βίσεγκραντ, παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. Συνεχίζουμε για Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα δούμε την πλατεία, το Μεσαιωνικό Δημαρχείο με
το αστρονομικό ρολόι, τον Ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, τον Γοτθικό Πύργο
της Πυρίτιδας κ.ά. Προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Για το
βράδυ προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Βιέννη. Καθ’ οδόν 2ωρη στάση στη δεύτερη πιο
όμορφη πόλη μετά την Πράγα, το Τσέσκι Κρουμλόβ. Χείμαρροι του ποταμού Μολδάβα
τρέχουν σε πολλά σημεία αυτής της Μεσαιωνικής πόλης, με τα καλοδιατηρημένα Γοτθικού
και Αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια. Συνεχίζουμε για
Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
7η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και περιήγηση. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, θα περιηγηθούμε με το
λεωφορείο στην Ρινγκ Στράσε, όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο κ.ά. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
Σενμπρούν και θα περπατήσουμε στην «Ελληνική» γειτονιά. Ελεύθερος χρόνος, δείπνο.
8η μέρα: Βιέννη - Κραγκούγεβατς ή Νις
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή του Κραγκούγεβατς ή Νις.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
9η μέρα: Κραγκούγεβατς ή Νις - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
✓ 8 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* ή 4*
(2 Κραγκούγεβατς ή Νις, 2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα, 2
Βιέννη)
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη
Βουδαπέστη, στην Πράγα και στη Βιέννη
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 18,
25/4, 31/5

9

545 €

565 €

+225 €

490 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 21, 28, 3/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* ή 4*
(2 Νις/Κραγκούγεβατς, 3 Βουδαπέστη)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Ελληνόφωνος διπλωματούχος τοπικός ξεναγός στη
Βουδαπέστη
✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 18, 21,
28, 3/6

6

295 €

315 €

+135 €

245 €

Βουδαπέστη

Βιέννη - Βελιγράδι
1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση οδικώς νωρίς το πρωί από Αθήνα. Ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμίας και συνέχεια του ταξιδιού μας μέσω της Κοιλάδας Τεμπών - Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαιρετικά) και
συνέχεια για το συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος διαβατηρίων και η διαδρομή έξω από τα
Σκόπια μάς οδηγεί στην περιοχή Νις (ή Κραγκούγεβατς) για δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βουδαπέστη. Προσπερνώντας την πρωτεύουσα της Σερβίας, το Βελιγράδι, και το Νόβι Σαντ φθάνουμε στα σύνορα της Ουγγαρίας και την πόλη Σέγκεντ. Το απόγευμα
η «Αρχόντισσα του Δούναβη» μας καλωσορίζει και μας προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη και στη συνέχεια δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε την ξενάγησή μας από την Πέστη. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία Ηρώων, στολισμένη με υπέροχα αγάλματα και τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Κατόπιν, διασχίζοντας μία
από τις πιο αριστοτεχνικές γέφυρες του Δούναβη, τη Γέφυρα των Αλυσίδων, θα βρεθούμε στη Βούδα, για να δούμε τον Πύργο των Ψαράδων, τη θαυμαστή εκκλησία του Ματία και να απολαύσουμε
την εξαιρετική θέα που προσφέρει η πόλη με τις πολλές και επιβλητικές γέφυρες και το ολόδροσο
νησάκι της Μαργαρίτας στη μέση του Δούναβη, από τον Λόφο του Γκέλερτ. Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα, μπορούμε επίσης να επισκεφθούμε τον εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή να κάνουμε μια μίνι
κρουαζιέρα με καραβάκι στον Δούναβη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στη Βιέννη. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην
περίφημη Ρινγκ Στράσε, όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας
της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο,
το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα κ.ά. Έπειτα, θα δούμε το παλάτι του
Σενμπρούν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, και στη συνέχεια
θα περπατήσουμε στην «Ελληνική» γειτονιά και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Βουδαπέστη. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βελιγράδι - Νις ή Κραγκούγεβατς
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε μέσω της γνωστής διαδρομής για την πρωτεύουσα της Σερβίας,
το Βελιγράδι, όπου θα έχουμε σύντομη στάση - επίσκεψη. Με ενδιάμεσες στάσεις, τελικός προορισμός η περιοχή της Νις, για δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Αθήνα
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5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 22, 29/4, 4/6

Βυζαντινή Οχρίδα
1η μέρα: Αθήνα - Μοναστήρι (Μπίτολα) - Οχρίδα
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Οικονομικές αγορές duty free, διέλευση συνόρων και επίσκεψη στο
Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά Ελληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.
Άφιξη νωρίς το βράδυ στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδας
Πρόγευμα και εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Από εδώ ξεκίνησαν οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος
και Μεθόδιος για να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Γεύμα. Το απόγευμα
μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα Ελληνικά αρχοντικά, τη Βυζαντινή
εκκλησία Αγ. Σοφία κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαμουήλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Οχρίδα - (προαιρετικά κρουαζιέρα στη Λίμνη)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Οχρίδα, για περπάτημα στον όμορφο πεζόδρομο της πόλης με τα
γραφικά μαγαζάκια. Καιρού επιτρέποντος προτείνουμε την κρουαζιέρα στη Λίμνη (προαιρετικά, κόστος
6€). Ακολουθεί γεύμα. Το απόγευμα ελεύθερο για να γνωρίσετε καλύτερα την πόλη. Για το βράδυ δείπνο
στο ξενοδοχείο και διασκέδαση με ζωντανή ορχήστρα.
4η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Στρούγκα
Αφού πάρουμε το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για μια διαδρομή κατά μήκος του ποταμού, δίπλα από
το φαράγγι της Ράντιτσα, για το Μοναστήρι Γιοβάν Μπιγκόρσκι και τη Λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην Στρούγκα και χρόνος ελεύθερος για περίπατο και
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
5η μέρα: Οχρίδα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Drim 4* (Στρούγκα), Sileks
4* (Οχρίδα) ή παρόμοια
✓ Πλήρης διατροφή (ξεκινώντας με δείπνο την 1η μέρα και
τελειώνοντας με μπουφέ πρόγευμα την τελευταία μέρα)
✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα
Είσοδοι σε μουσεία
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Drim Hotel 4*

Sileks 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 22,
29/4, 4/6

5

245 €

265 €

+100 €

220 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 21, 28/4, 3/6

Βελιγράδι - Νόβι Σαντ
1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Πρωινή αναχώρηση για το Νις ή Κραγκούγεβατς. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσετε την πόλη. Δείπνο.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βελιγράδι
Πρωινό, πορεία για το Βελιγράδι. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας και γνωριμία με την πόλη. Γοητευτικό μες στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το Βελιγράδι δεν
παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι. Το φρούριο Kalemegdan δεσπόζει πάνω από
τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα και αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης. Ο πεζόδρομος
Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα και ο εντυπωσιακός ναός του Αγίου
Σάββα είναι μερικά από τα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Πρωινό και η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» (UNESCO). Συνεχίζουμε για το Νόβι Σαντ, κι
έπειτα για το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και
μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι και υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια, περιήγηση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3* ή 4* (1 Νις ή
Κραγκούγεβατς, 3 Βελιγράδι, 1 Σκόπια)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο
εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci στην όχθη του
Δούναβη (ως μέρος της διατροφής)
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι
✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,30 €/άτομο/νύχτα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 15 €
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 21,
28/4, 3/6

6

325 €

345 €

+120 €

290 €

8 ΗΜΕΡΕΣ
15, 20, 26/4, 1/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia
✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*
(2 Σόφια, 2 Βουκουρέστι, 3 Μπρασόβ)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
✓ Περιηγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Checkpoint 20 €
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους
Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

15, 20, 26/4, 1/6

8

435 €

455 €

+160 €

385 €

Ρουμανία

Τρανσυλβανία
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα οδικώς με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στη Βουλγαρική πρωτεύουσα. Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στα αξιοθέατα της Σόφιας και θα συνεχίσουμε την πορεία προς το
Βουκουρέστι. Πρώτη σύντομη γνωριμία με την παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βουκουρέστι
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Θα δούμε τις πλατείες Βικτοριέι και Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναιον, το Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο
της Φωτιάς, τον Λόφο της Μητρόπολης κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, δημοφιλή χειμερινό προορισμό. Παρόλο που το μοναστήρι της
υπάρχει από το 17ο αιώνα, η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό θέρετρο μόνο αφότου ο 1ος βασιλιάς
της Ρουμανίας, Κάρολος Α’, αποφάσισε να χτίσει, το 1870, εκεί τη θερινή κατοικία του, το εκπληκτικό Αναγεννησιακού Γερμανικού ρυθμού Κάστρο Peles. Η ξυλόγλυπτη διακόσμησή του, η Αίθουσα
των Όπλων, οι συλλογές απ’ όλον τον κόσμο που κοσμούν τα δωμάτιά του δικαίως το κατατάσσουν
στα λαμπρότερα ανάκτορα της Γηραιάς Ηπείρου. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ.
Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη Μαύρη Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Φρούριο Μπραν
(Πύργος του Δράκουλα). Επιστροφή το απόγευμα στο Μπρασόβ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική Μεσαιωνική Σιγκισοάρα, μια πανέμορφη πόλη που προστατεύεται από την UNESCO, περιτριγυρισμένη από
πύργους, πολεμίστρες και οχυρώσεις. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος
ελεύθερος για βόλτα στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σόφια. Άφιξη και λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα (πεζή) στην
παλιά πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και δείπνο.
8η μέρα: Σόφια - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.
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Γύρος

Βουλγαρία

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σόφια - Ρίλα - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Ρίλα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα
επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι και το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα
κειμήλια. Στη συνέχεια επιστροφή στη Σόφια και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Σόφια - Φιλιππούπολη - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Η δεύτερη πόλη της
Βουλγαρίας είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έβρου. Απλώνεται σε επτά
λόφους και εντυπωσιάζει με τα Ρωμαϊκά μνημεία και το αρχαίο θέατρο, που
αποκαλύπτουν τη μακραίωνη ιστορία της. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη με
τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κωνσταντίνου και
Ελένης, το Ρωμαϊκό Θέατρο. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στο ξενοδοχείο μας στη
Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της
Βουλγαρικής πρωτεύουσας.
Η Σόφια είναι μια μοντέρνα και νεανική πόλη, που συνδυάζει την Ανατολή και
τη Δύση με το δικό της τρόπο. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του
Alexander Nevsky, τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον Ναό του Αγίου
Νικολάου, το Κοινοβούλιο, την Όπερα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρωινό και νωρίς το πρωί αναχώρηση για την Αθήνα, αφού προηγουμένως
επισκεφθούμε την πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι, κοντά στα Ελληνικά
σύνορα, γνωστή για τα ιαματικά νερά της, αλλά και τις συμφέρουσες αγορές στον
πεζόδρομό της. Εν συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ, άφιξη
στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

1η μέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
Αναχώρηση για το Mπόροβετς με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο.
2η μέρα: Μπόροβετς - Σόφια - Μπουργκάς
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Σόφια. Θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό
κέντρο και θα γνωρίσουμε την εκκλησία του Αλεξάντερ Νιέβσκι, την Αγία Σοφία,
το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, την Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου κ.ά.
Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για το Μπουργκάς. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μπουργκάς - Σωζόπολη - Μεσημβρία
Πρόγευμα. Η πρώτη επίσκεψή μας είναι στη Σωζόπολη, με τους περισσότερους
κατοίκους της Ελληνικής καταγωγής. Μεταβαίνουμε στο Μπουργκάς, όπου θα
κάνουμε βόλτα στο μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο και στον εμπορικό πεζόδρομο.
Συνεχίζουμε για τη χερσόνησο της Μεσημβρίας -Νεσέμπαρ σήμερα-, όπου θα
θαυμάσουμε τη φοβερή οχύρωση και τα αξιοθέατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας, δείπνο.
4η μέρα: Μπουργκάς - Μονή Αλατζά - Βάρνα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε. Αφού διασχίσουμε την Βάρνα, θα επισκεφθούμε
για προσκύνημα το Μοναστήρι Αλατζά. Επιστροφή στην Βάρνα, όπου θα
βαδίσουμε στο παραθαλάσσιο πάρκο, στην κεντρική πλατεία και τον πεζόδρομο.
Χρόνος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Μπουργκάς - Αγχίαλος - Φιλιππούπολη - Μπόροβετς
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε από την Ακτή Ηλίου και θα μπούμε
στην Αγχίαλο (Πομόριε σήμερα), να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι του Αγ.
Γεωργίου. Συνεχίζουμε για τη Φιλιππούπολη, πρώην πρωτεύουσα της Ανατολικής
Ρωμυλίας. Θα δούμε τον Έβρο, το άγαλμα του Φιλίππου, το τέμενος Τζουμαγιά,
το Ρωμαϊκό Στάδιο, το αρχοντικό του Αργύρη Κουγιουμτζόγλου και το πρώτο
φαρμακείο της Φιλιππούπολης του 19ου αιώνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας
στο Μπόροβετς. Δείπνο.
6η μέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση, με πέρασμα από το Σαντάνσκι, με τα ιαματικά νερά και
την καλή αγορά. Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για την Αθήνα.

Βουλγαρίας

Μαύρη Θάλασσα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 17, 18, 22,
29/4, 4/6

5

325 €

345 €

+120 €

275 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
16, 17, 18, 22, 29/4, 4/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της
εταιρείας Panolympia ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Sofia Balkan 5*, στο κέντρο της
πόλης, ή παρόμοιο ✓ Δημοτικός φόρος ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Επίσημος ξεναγός
στη Σόφια ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αχθοφορικά
και φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

16, 21, 28/4, 3/6

6

325 €

345 €

+80 €

275 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
16, 21, 28/4, 3/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* ή 4* (2 Μπόροβετς, 3 Μπουργκάς)
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εκδρομές/περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα. Ποτά
κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Mεγάλες ανακαλύψεις!
Γνωρίστε τα εξειδικευμένα ατομικά και εξωτικά
προγράμματα της Smile Acadimos.
Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι των
ονείρων σας και να σας ταξιδέψουμε στους
πιο συναρπαστικούς προορισμούς του πλανήτη!
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Noτιοανατολική

Ασία

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

ΤΑ ΠΑΚΈΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΣΑΣ,
ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΉ ΈΩΣ 75 ΕΤΏΝ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΌΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΩΝ,
BΊΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ.
ΖΗΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΌΓΟΥΣ
ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ ΓΙΑ ΝΕΌΝΥΜΦΟΥΣ.

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/2 - 31/10

από

από

345€

615€

Μπανγκόκ

Ko Σαμούι

Κο Τάο

IBIS BANGKOK SATHORN 3*
5 νύχτες με πρωινό από 345€

CENTRA COCONUT BEACH 4*
5 νύχτες με πρωινό από 555€

KOH TAO RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 615€

ΑVANI ATRIUM 4*
5 νύχτες με πρωινό από 425€

NORA BEACH RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 715€

THE BEACH CLUB BY HAAD TIEN 4*
5 νύχτες με πρωινό από 775€

BANYAN TREE 5*
5 νύχτες με πρωινό από 715€

AMARI KOH SAMUI 5*
5 νύχτες με πρωινό από 745€

THE HAAD TIEN BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 795€

από

από

665€
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από

555€

από

455€

445€

Κο Πανγκάν

Kράμπι

Νησιά Πι Πι

MAEHAAD BAY RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 665€

ΙΒΙS STYLES KRABI RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 455€

BAYVIEW RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 445€

SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 795€

CENTARA AO NANG BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 615€

HOLIDAY INN RESORT PHI PHI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 595€

KUPU KUPU PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 985€

CENTARA GRAND RESORT & VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 725€

PHI PHI ISLAND VILLAGE RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

από

από

325€

από

395€

455€

Πουκέτ

Κάο Λακ

Τσιάνγκ Μάι

IBIS PHUKET PATONG 3*
5 νύχτες με πρωινό από 325€

BAAN KRATING KHAOLAK 3*
5 νύχτες με πρωινό από 395€

IBIS STYLES CHIANG MAI 3*
5 νύχτες με πρωινό από 455€

PATONG PARAGON RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 395€

APSARA BEACHFRONT RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 425€

DUSIT D2 CHIANG MAI 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

THE VIJITT RESORT AND VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 575€

CENTARA SEA VIEW RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

ANANTARA CHIANG MAI RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1045€

από

από

465€

από

373€

620€

Τσιάνγκ Ράι

Μπαλί

Λομπόκ

WIANG INN RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 465€

IBIS STYLES BENOA 3*
5 νύχτες με πρωινό από 373€

KILA SENGGIGI BEACH RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 620€

THE LEGEND CHIANG RAI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 635€

SADARA BOUTIQUE RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

SHERATON SENGGIGI BEACH RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 637€

THE RIVERIE BY KATATHANI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 635€

ΑYODYA RESORT BALI 5*
5 νύχτες με πρωινό από 560€

NOVOTEL BEACH RESORT & VILLAS 4*
5 νύχτες με πρωινό από 680€

από

από

625€

από

715€

565€

Κουάλα Λουμπούρ

Λανγκάουι

Σιγκαπούρη

SWISS INN 3*
5 νύχτες με πρωινό από 625€

FEDERAL HOLIDAY VILLA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 715€

V FOR LAVENDER 3*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

MELIÁ HOTEL KUALA LUMPUR 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 725€

BERJAYA BEACH RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 975€

PENINSULA AND EXCLESIOR 4*
5 νύχτες με πρωινό από 685€

THE ISTANA 5*
5 νύχτες με πρωινό από 795€

MERITUS PELANGI BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1195€

SWISSOTEL STAMFORD 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 835€
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Αφρική &
Ινδικός
Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

ΤΑ ΠΑΚΈΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΣΑΣ,
ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΉ ΈΩΣ 75 ΕΤΏΝ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΌΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΩΝ,
BΊΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ.
ΖΗΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΌΓΟΥΣ
ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ ΓΙΑ ΝΕΌΝΥΜΦΟΥΣ.

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 15/2 - 31/10

από

από

845€

555€

Μαλδίβες

Σεϋχέλλες

ΗΟLIDAY ISLAND RESORT 4* 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 845€
PARADISE ISLAND RESORT & SPA 4*S 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 865€
KURAMATHI ISLAND RESORT 4* 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 1095€

ΑΝSE SOL BEACHCOMBER 3* 5 νύχτες με πρωινό από 555€
CORAL STRAND SMART CHOICE 4* 5 νύχτες με πρωινό από 635€
ΚΕΜPINSKI RESORT 5* 5 νύχτες με πρωινό από 815€

από

από

705€
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325€

Mαυρίκιος

Ζανζιβάρη

HIBISCUS BEACH RESORT & SPA 3* 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 705€
ΜΑURICIA BEACHCOMBER 4* 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 985€
ΤROU AUX BICHES RESORT & SPA 5* 5 νύχτες με πρωινό από 985€

INDIGO BEACH RESORT 3* 5 νύχτες με πρωινό από 325€
KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5* 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 495€
OCEAN PARADISE RESORT & SPA 4* 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 505€

Αμερική &
Καραϊβική
Ατομικά γαμήλια & εξωτικά ταξίδια

ΤΑ ΠΑΚΈΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΥΝ:
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΉ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΣΑΣ,
ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΌΠΩΣ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΌ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ,
ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΣΤΙΚΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΉ ΈΩΣ 75 ΕΤΏΝ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΌΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΩΝ,
BΊΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ.
ΖΗΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΌΓΟΥΣ
ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ ΓΙΑ ΝΕΌΝΥΜΦΟΥΣ.

από

895€

από

995€

Πούντα Κάνα

Οι τιμές ισχύουν για την περίοδο 1/4 - 20/12

από

955€

SUNSCAPES BAVARO BEACH 4*
7 νύχτες με All Inclusive από 895€

FLAMINGO CANCUN RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 955€

NOW LORIMAR BEACH RESORT 4*
7 νύχτες με All Inclusive από 1035€

KRYSTAL CANCUN RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 995€

DREAMS PALM BEACH RESORT 5*
7 νύχτες με All Inclusive από 1055€

FIESTA AMERICANA CONDESA 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 1215€

Αβάνα

από

2145€

PLAZA HOTEL 4*
7 νύχτες με πρωινό από 995€

MELIA COHIBA 5*
7 νύχτες με πρωινό από 1455€

από

Tζαμάικα

από

2025€

GRAND PINEAPPLE NEGRIL BEACH 3*S/4*
5 νύχτες με All Inclusive από 1385€

SANDALS ROYAL BARBADOS - LUXURY
INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

SANDALS MONTEGO BAY - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€

από

Μπαχάμες

από

1975€

SANDALS ROYAL BAHAMIAN SPA RESORT
& OFFSHORE ISLAND - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2135€

από

Σάντα Λουτσία
SANDALS REGENCY LA TOC GOLF & SPA
RESORT - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1985€
SANDALS HALKYON BEACH - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2225€
SANDALS GRANDE ST LUCIAN SPA BEACH
RESORT - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2250€

Αντίγκουα
SANDALS GRANDE RESORT & SPA
ANTIGUA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€

SANDALS EMERALD BAY GOLF, TENNIS &
SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2275€

1985€

Μπαρμπάντος
SANDALS BARBADOS - LUXURY
INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2025€

SANDALS INN - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1675€

2135€

Τερκς & Κάικος
BEACHES TURKS & CAICOS RESORT
VILLAGES & SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*
7 νύχτες με πρωινό από 1255€

1385€

Κανκούν

από

2145€

Γρενάδα
SANDALS LASOURCE GRENADA
RESORT & SPA - LUXURY INCLUDED®
5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€
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Πολιτιστικός γύρος

Περού
11 ΗΜΕΡΕΣ / 9 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20

1η μέρα: Αθήνα - Λίμα
Πτήση νωρίς το πρωί για Λίμα, άφιξη το απόγευμα. Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λίμα - Αρεκίπα
Πρωινό και εσωτερική πτήση για την Αρεκίπα. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και μετά το
μεσημέρι περιήγηση. Μοναστήρι Santa Catalina, Πλατεία των Όπλων, Μουσείο Santuarios
Andinos με τις μούμιες των Άνδεων κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Αρεκίπα - Φαράγγι Κόλκα - Τσιβάι
Πρωινό και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο Φαράγγι Κόλκα. Στάσεις σε αρκετά
σημεία στην Pampa Canahuas, βιότοπο των άγριων ζώων vicunas. Στα χωριά θα θαυμάσουμε τις ικανότητες των Collahuas και των Ιncas στην ύδρευση και άρδευση. Άφιξη στο
Τσιβάι και επίσκεψη στα θερμά λουτρά της La Calera. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κόλκα /Τσιβάι - Πούνο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το φαράγγι, όπου θα κατέβουμε στο Cruz Del Condor για να
παρατηρήσουμε τους κόνδορες. Έπειτα μετάβαση με τοπικό τουριστικό λεωφορείο στην
πόλη Πούνο, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από τη Λίμνη Τιτικάκα. Διανυκτέρευση
5η μέρα: Πούνο - Λίμνη Τιτικάκα - Νησιά Ούρος
Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στην Λίμνη Τιτικάκα. Θα κάνουμε βαρκάδα ως το νησί που
κατοικείται από τους Quechua και αργότερα θα επισκεφθούμε τα πλωτά νησιά των Ινδιάνων
Ούρος, φτιαγμένα από καλάμια τοτόρας. Γεύμα και επιστροφή στο Πούνο.
6η μέρα: Πούνο - Κούσκο
Πρωινό και αναχώρηση με τοπικό λεωφορείο για την πρωτεύουσα των Ίνκας. Στάση στον
αρχαιολογικό χώρο της Pikillacta και στο χωριό Andahuaylillas. Γεύμα. Αργά το απόγευμα
άφιξη, τακτοποίηση στο Κούσκο.
7η μέρα: Κούσκο
Πρόγευμα και πρωί ελεύθερο. Εκδρομή στα περίχωρα του Kούσκο: ναός Koricancha,
Καθεδρικός Ελ Τριούνφο, αρχαιολογικός χώρος Sacsayhuamana, ερείπια Puca Pucara,
αμφιθέατρο Kenko, λουτρά των Ίνκας (Tambomachay). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Κούσκο - Ιερή κοιλάδα των Ίνκας - Αγουάς Καλιέντες (Aguas Calientes)
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην κοιλάδα των Ίνκας. Θα επισκεφθούμε το Πίσακ, θα
γευματίσουμε σε εστιατόριο και θα συνεχίσουμε για το Ollantaytambo, πύλη εισόδου στην
ιερή κοιλάδα. Το απόγευμα με τρένο θα ταξιδέψουμε παράλληλα με τον ποταμό για την
Αguas Calientes, την πόλη Μάτσου Πίτσου. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Αγουάς Καλιέντες - Μάτσου Πίτσου - Κούσκο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Μάτσου Πίτσου. Περιλαμβάνει 150 κτίρια με λουτρά,
οικίες, ναούς και βωμούς. Ξενάγηση και ελεύθερος χρόνος. Επιστρέφουμε στην Αγουάς
Καλιέντες κι έπειτα με το τρένο στο Κούσκο.
10η-11η μέρα: Κούσκο - Λίμα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση στην Λίμα με άφιξη την επομένη.
Προαιρετική ξενάγηση και πτήση για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Air France
μέσω Παρισιού
✓ 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 3*S και 4*
✓ Πρωινό καθημερινά
✓ 3 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια
✓ Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια
✓ Εισιτήρια τρένου και λεωφορείων βάσει προγράμματος
✓ Ξεναγήσεις με αγγλόφωνους ξεναγούς και εισόδους
βάσει προγράμματος
✓ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον
προορισμό
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου
335 € από Αθήνα
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα,
γεύματα, ποτά
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Σημείωση: Η προαιρετική εκδρομή στη Λίμα και το
Μουσείο Λάρκο 135 €/άτομο
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ξενοδοχεία 3*
Ξενοδοχεία 3*S

2ΚΛΙΝΟ*

2895 €
11 ημέρες
9 νύχτες

Ξενοδοχεία 4*
*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
Για την περίοδο 15/6 έως 15/9 επιβάρυνση 150 €/άτομο

2965 €
3065 €

7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα με πτήσεις της
«Lufthansa» μέσω Φρανκφούρτης και με την «Aerolinguas» για την εσωτερική πτήση. Αναχωρήσεις από
Θεσ/νίκη με επιβάρυνση 150 €/άτομο μέσω Αθηνών.
Δυνατότητα και με άλλες αεροπορικές εταιρείες όπως
«Alitalia» μέσω Ρώμης
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ Ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο ξεναγό για το Μπουένος
Άιρες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, με ιδιωτικό
αυτοκίνητο, και στους καταρράκτες
✓ Μεταφορές από & προς τα αεροδρόμια
✓ Ενημερωτικά έντυπα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι 625 € από Αθήνα
Είσοδοι στα Εθνικά Πάρκα με τους καταρράκτες
Είσοδοι στα αξιοθέατα του Μπουένος Άιρες
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς & οδηγούς
Προσωπικά έξοδα
Υπέρβαση ορίου αποσκευών
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.
Σημείωση:
Η ροή των ημερήσιων προγραμμάτων ενδέχεται να
τροποποιηθεί, χωρίς να παραλείπεται τίποτα
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ*

7 ημέρες
5 νύχτες

1095 €

Ξενοδοχεία 3*
Ξενοδοχεία 4*

995 €

Ξενοδοχεία 5*
*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
Για την περίοδο 15/6 έως 15/9 επιβάρυνση 145 €/άτομο

1185 €

Mπουένος Άιρες

Καταρράκτες Ιγκουασού
1η μέρα: Αθήνα - Μπουένος Άιρες
Αναχώρηση από Αθήνα και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την επόμενη μέρα.
2η μέρα: Μπουένος Άιρες
Άφιξη και ξεκινάμε την πρώτη μας γνωριμία με το Μπουένος Άιρες. Πρώτη στάση στην Πλατεία του
Μαΐου, με σημαντικά αξιοθέατα, όπως το Καμπίλτο, η Casa Rosada και ο Μητροπολιτικός Καθεδρικός
Ναός. Περνάμε από τον Οβελίσκο και το Κογκρέσο της Αργεντινής, για να φτάσουμε στην περιοχή
Ρεκολέτα. Επόμενος σταθμός μας τα πάρκα του Παλέρμο. Θα περάσουμε από το «La Flor» και τον κήπο
με τα τριαντάφυλλα «Rosedal» και από εκεί θα βρεθούμε στην παλιά αρχοντική γειτονιά Σαν Τέλμο, για
να φτάσουμε στην La Boca, «γενέτειρα» του τάνγκο. Στο γυρισμό θα περάσουμε από τη γειτονιά Puerto
Madero, όπου μπορούμε να γευματίσουμε προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Προαιρετική
παράσταση αυθεντικού τάνγκο με δείπνο τριών πιάτων με κρασί, μπίρες και αναψυκτικά δωρεάν.
3η μέρα: Μπουένος Άιρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Γνωρίστε γωνιές της πόλης όπως τη Λεωφόρο της 9ης Ιουλίου, τη
Ρεκολέτα κ.ά. Προτείνουμε προαιρετική εκδρομή για να γνωρίσουμε τον τρόπο ζωής των Αργεντινών
«καουμπόις», των Γκαούτσος. Θα επισκεφθούμε την καλύτερη φάρμα της περιοχής, την Σάντα Σουσάνα,
και θα γευτούμε τοπικές σπεσιαλιτέ και τα περίφημα Αργεντίνικα ψητά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μπουένος Άιρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή που προτείνει το γραφείο μας στο
Μοντεβιδέο, την πανέμορφη πόλη που θυμίζει έντονα κάτι από… Ευρώπη. Η σημερινή ξενάγησή μας
θα μας αποκαλύψει μνημεία όπως ο Καθεδρικός Ναός, το Παλιό Δημαρχείο, το θέατρο Σολίς, το Παλάτι
Σάλβο και η Σιταντέλα. Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Μπουένος Άιρες.
5η μέρα: Μπουένος Άιρες - Καταρράκτες Ιγκουασού
Πρόγευμα και μεταφορά νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο, για να πάρουμε την πτήση που θα μας
μεταφέρει στο Ιγκουασού της Αργεντινής. Άφιξη και κατευθείαν μετάβαση στο Εθνικό Πάρκο για να
απολαύσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών έτσι όπως είναι ορατό από την πλευρά της Αργεντινής.
Υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής διέλευσης με ταχύπλοο κάτω από τους καταρράκτες ή βόλτας στη
ζούγκλα με 4x4 (επίσης προαιρετικό). Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού
Πρωινό και αναχωρούμε. Θα περάσουμε τα σύνορα με τη Βραζιλία και θα επισκεφθούμε το Εθνικό
Πάρκο για να θαυμάσουμε το υπερθέαμα των καταρρακτών από την απέναντι μεριά. Προαιρετικά σας
προσφέρεται η δυνατότητα να κάνετε βόλτα με ελικόπτερο πάνω από τους καταρράκτες.
7η-8η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουασού - Αθήνα
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Mπαλί

Δράκοι Κομόντο
10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20

1η μέρα: Αθήνα - Μπαλί
Πτήση για το Μπαλί μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη την επομένη μέρα.
2η μέρα: Μπαλί
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για μπάνιο ή μια μικρή βόλτα.
3η μέρα: Μπαλί
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην ενδοχώρα του νησιού. Θα ξεκινήσουμε για ένα
κοντινό χωριό, όπου θα δούμε το θρησκευτικό χορό Μπαρόνγκ, μια παράσταση με
μουσική, χορό και μυθικά πλάσματα περίτεχνα στολισμένα! Έπειτα θα μεταβούμε
στο χωριό Μας με τα ξυλόγλυπτα και θα συνεχίσουμε για το ορεινό Κινταμάνι με την
υπέροχη θέα στη λίμνη Μπατούρ και το ομώνυμο ηφαίστειο. Τελευταίος μας σταθμός
η ιερή πηγή Ταμπασιρίνγκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μπαλί
Μετά το πρωινό εξερεύνηση της ανατολικής πλευράς του νησιού. Θα ξεκινήσουμε
με επίσκεψη στο υψηλότερο ηφαίστειο του νησιού, το Μάουντ Αγκούνγκ. Στους
πρόποδές του βρίσκεται ο σημαντικός Ινδουιστικός ναός Μπεσακί. Στάση στην κοιλάδα
Μπουκίτ Τζαμπούλ και επίσκεψη στο παραδοσιακό χωριό Πενγκλιπουράν, έναν
άριστα διατηρημένο παραδοσιακό οικισμό με θαυμαστά οικοδομήματα και φιλόξενους
κατοίκους, που περιτριγυρίζεται από δάση μπαμπού. Αργά το απόγευμα επιστροφή.
5η μέρα: Μπαλί - Αρχιπέλαγος Φλόρες - Λαμπουάν Μπάτζο
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση μας ως το Labuan Bajo, στο
δυτικό κομμάτι του νησιού Flores, όπου θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο. Νωρίς το
απόγευμα θα επισκεφθούμε τη μεγάλη σπηλιά Μπατού Τσερμίν με τις εντυπωσιακές
αντανακλάσεις. Θα επισκεφθούμε την τοπική αγορά, θα θαυμάσουμε το ηλιοβασίλεμα
στο γραφικό λιμανάκι εκεί κοντά κι έπειτα θα δειπνήσουμε σε εστιατόριο.
6η μέρα: Λαμπουάν Μπάτζο - Νησί Ρίνκα - Κομόντο - Ροζ Παραλία
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι για το νησί Ρίνκα. Πεζοπορία - trekking με
δασοφύλακα στο τροπικό δάσος. Θα δείτε μεγαλόσωμους δράκους, άγρια άλογα
κ.ά. Συνεχίζουμε για το νησί του Κομόντο. Γεύμα στο πλοίο και μετάβαση στη Ροζ
Παραλία για κολύμπι και παρατήρηση του βυθού με τα εξωτικά ψάρια και τα κοράλλια.
Επιστρέφουμε στο Λαμπουάν Μπάτζο, δείπνο σε εστιατόριο.
7η μέρα: Λαμπουάν Μπάτζο - Μπαλί
Μεταφορά στο αεροδρόμιο για το Μπαλί. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μπαλί
Πρωινό, χαλάρωση στην πισίνα ή στη θάλασσα και από το μεσημέρι η μέρα είναι
αφιερωμένη στις παραδοσιακές αγορές. Το βράδυ παράσταση με τοπικούς χορούς.
9η-10η μέρα: Μπαλί - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αναχώρηση από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη με την
«Singapore Airlines» μέσω Κωνσταντινούπολης και
Σιγκαπούρης
✓ Δυνατότητα επέκτασης στη Σιγκαπούρη για 2 νύχτες από
155 € το άτομο σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό, ξενάγηση
στη Σιγκαπούρη και 20 άλλες υπηρεσίες
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* τύπου Sadara
Boutique Resort στο Μπαλί με Αμερικανικό πρωινό
✓ 2 διανυκτερεύσεις σε 4* στο Λαμπουάν Μπάτζο
με πρωινό
✓ Eπιπλέον γεύμα στο Αρχιπέλαγος
✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο λιμάνι
✓ Ημερήσιο ταξίδι με πλοίο στα νησιά Ρίνκα και Κομόντο
✓ Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα
πραγματοποιούνται με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα
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✓
✓
✓
✓

Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται
Είσοδοι στο πάρκο
Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός
Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου και ασφάλεια
αστικής ευθύνης
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι με την «Singapore
Airlines» (475 € το άτομο από Αθήνα & Θεσσαλονίκη).
Προσωπικά έξοδα, ποτά. Τοπικοί φόροι Ινδονησίας για τη
φωτογράφιση - βιντεοσκόπηση (από 50.000 έως 150.000
ρουπίες ανάλογα με το είδος της κάμερας), πληρωτέες
επιτόπου στο πάρκο των δράκων. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά
στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Puri Sari Resort 4*
Sadara Boutique Resort Bali 4* 10 ημέρες
7 νύχτες
Jayakarta Flores 4*
Sadara Boutique Resort Bali 4*
*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Επιβάρυνση για την περίοδο 1/7 έως 31/8: 70 €/άτομο

2ΚΛΙΝΟ*

2ΚΛΙΝΟ**

1295 €

1195 €

1335 €

1225 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω
Κωνσταντινούπολης με αναχωρήσεις από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
✓ Αεροπορικά εσωτερικά εισιτήρια όπως αναφέρονται
✓ Ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*
✓ Πρωινό καθημερινά και 7 γεύματα
✓ Μεταφορές και ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓ Αγγλόφωνος τοπικός ξεναγός
✓ Είσοδοι στα αξιοθέατα
✓ Φρούτα στον ποταμό Μεκόνγκ
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό
✓ Ιnvitation letter για την προετοιμασία της βίζας
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων 380 € το άτομο από Αθήνα &
360 € από Θεσσαλονίκη
Έξοδα βίζας 25 $/άτομο
Αχθοφορικά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό/προτεινόμενο
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣEIΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα ξενοδοχεία,
μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς επιθυμείτε. Οι
τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό
διαθέσιμο ναύλο.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/2-31/10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 3*

1195 €

Ξενοδοχεία 4*

1315 €

Ξενοδοχεία 5*

1535 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

Βιετνάμ

10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20

Δέλτα Μεκόνγκ
1η-2η μέρα: Αθήνα - Ανόι
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Ανόι. Άφιξη στο αεροδρόμιο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ανόι
Πρωινό και ξενάγηση στο Ανόι. Το σπίτι του Χο Τσι Μινχ, το μαυσωλείο, ο Ναός της Λογοτεχνίας,
η Μονόστηλη Παγόδα, το Εθνολογικό Μουσείο και η περίφημη παγόδα Tran Quoc είναι μερικά
από τα αξιοθέατα. Γεύμα σε εστιατόριο, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ανόι - Χα Λονγκ
Πρωινό και αναχώρηση για τον κόλπο Χα Λονγκ. Φτάνοντας θα επιβιβαστούμε στα παραδοσιακά
πλοιάρια για 4ωρη κρουαζιέρα με γεύμα. Στάση για κολύμπι. Δείπνο, διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα: Χα Λονγκ - Ντανάνγκ - Χόι Αν
Πρωινό και συνεχίζουμε την κρουαζιέρα. Μετά το γεύμα στο πλοίο, μεταφορά στο αεροδρόμιο του Ανόι
για την πτήση για το Ντανάνγκ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Χόι Αν. Χρόνος για
περίπατο στα γραφικά δρομάκια της πόλης. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Χόι Αν - Μάι Σον - Χόι Αν
Πρωινό κι επίσκεψη στους ναούς των Τσαμ. Γεύμα και συνεχίζουμε την ξενάγηση στη παλιά πόλη για
να γνωρίσουμε τις συνοικίες των εμπόρων, τη σκεπαστή Ιαπωνική 400 ετών γέφυρα, την πολύχρωμη
τοπική αγορά στο ποτάμι, την Κινέζικη παγόδα Πουκ Κιέν κ.ά. Ελεύθερη η υπόλοιπη μέρα για βόλτα
στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Χόι Αν - Ντανάγκ - Χουέ - Σαϊγκόν (Χο Τσι Μινχ)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Χουέ. Γεύμα, μίνι βαρκάδα στον Ποταμό των Αρωμάτων
και επίσκεψη στην παγόδα Τιέν Μουν. Έπειτα θα επισκεφτούμε το μαυσωλείο του αυτοκράτορα Μιν
Μανγκ. Απoγευματινή περιήγηση, που περιλαμβάνει την Απαγορευμένη Πόλη με την αυτοκρατορική
ακρόπολη και το μαυσωλείο του Του Ντουκ. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση προς την Σαϊγκόν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
8η μέρα: Σαϊγκόν - Κάι Μπε - Δέλτα Μεκόνγκ
Πρωινό και αναχωρούμε για την περιοχή του Μεκόνγκ. Θα ξεκινήσουμε από το Κάι Μπε, θα επιβιβαστούμε στο ιδιωτικό μας πλοιάριο και θα μεταφερθούμε στην ομώνυμη πλωτή αγορά. Θα επισκεφθούμε ένα τοπικό σπίτι, θα δούμε τις κηπευτικές καλλιέργειες και θα γευματίσουμε. Θα φτάσουμε στο νησί
Ταν Πονγκ, όπου θα κάνουμε μάθημα τοπικής μαγειρικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στην Σαϊγκόν.
9η-10η μέρα: Σαϊγκόν - Αθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στην περήφανη πόλη. Το παλιό προεδρικό μέγαρο και σήμερα Μουσείο
Επανένωσης, το Μουσείο Πολέμου αλλά και το υπέροχο Ιστορικό κέντρο κυριαρχούν. Το απόγευμα
αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας.
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Koυάλα Λουμπούρ

Ταμάν Νεγκάρα
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20

1η μέρα: Αθήνα - Κουάλα Λουμπούρ
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην πρωτεύουσα της
Μαλαισίας, μια πόλη που συνδυάζει πανύψηλους ουρανοξύστες και τεράστια πάρκα με
ιστορικά μνημεία, υπαίθριες αγορές και αποικιακά κτίσματα.
2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Άφιξη στο αεροδρόμιο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος και για το
βράδυ η πρότασή μας είναι ένα παραδοσιακό δείπνο με δημιουργίες τοπικής κουζίνας.
3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ
Σήμερα προτείνουμε γνωριμία με την πόλη ξεκινώντας με τον Ινδουιστικό ναό στα Σπήλαια Μπατού που χρονολογούνται στα 400 εκατ. χρόνια πίσω. Αφού επισκεφθούμε το
εργοστάσιο κασσίτερου φτάνουμε στο κέντρο της πόλης ή «Χρυσό Τρίγωνο». Θα δούμε
το Εθνικό Μνημείο Ηρώων, το παλάτι του Σουλτάνου Abdul Samat όπου τώρα στεγάζεται το δικαστήριο, το Club House των Βρετανών, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό, το
παλιό τζαμί Jamek και την υπαίθρια αγορά της Petaling Street.
4η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Μάλακα (προαιρετικά)
Η πρόταση για την ημέρα είναι ολοήμερη εκδρομή στην αποικιακή Μάλακα. Καθ’ οδόν
θα επισκεφθούμε το μουσείο της φυλής Minan Kabav, που χρόνια πριν έφτασε εκεί από
την Ινδονησία. Άφιξη στην Μάλακα και επίσκεψη στην ερειπωμένη πύλη Σαντιάγκο.
Θα ανεβούμε στον Λόφο του Φρουρίου να θαυμάσουμε ό,τι απέμεινε από την Καθολική
εκκλησία Αγ. Παύλου και φυσικά το άγαλμα του ιεραποστόλου St Francis Xavier. Κατηφορίζουμε στην Ολλανδική συνοικία όπου βρίσκεται η ομώνυμη πλατεία, η εκκλησία, το
δημαρχείο και το σιντριβάνι της Βασίλισσας Βικτώριας. Ελεύθερος χρόνος. Το απόγευμα
επιστροφή στην Κουάλα Λουμπούρ.
5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Ταμάν Νεγκάρα (Το αρχαιότερο δάσος της βροχής)
Πρωινή αναχώρηση από την Κουάλα Λουμπούρ και μετά από μια 4ωρη διαδρομή με
πούλμαν επιβιβαζόμαστε σε βάρκες για να διασχίσουμε τον ποταμό Τέμπελινγκ.
Άφιξη στο κέντρο του πάρκου και εγκατάσταση στο λοτζ. Μετά το δείπνο νυχτερινή
βόλτα για να γνωρίσετε τα νυκτόβια είδη άγριας ζωής και πιθανή επίσκεψη σε νυχτερινό
σταθμό πάνω σε δέντρο για παρατήρηση των ζώων από ψηλά.
6η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα
Ημέρα αφιερωμένη στο μοναδικό οικοσύστημα της περιοχής του Ταμάν Νεγκάρα.
Τρίωρη πεζοπορία μέσα στα μονοπάτια της ζούγκλας που καταλήγει στις 9 σκοινένιες
κρεμαστές γέφυρες (canopy). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και βαρκάδα με πιρόγα και
με δυνατότητα να κολυμπήσετε στον ποταμό, ενώ το βράδυ πραγματοποιούνται προβολές με διαφάνειες και συζητήσεις με τους ειδικούς του πάρκου.
7η-8η μέρα: Ταμάν Νεγκάρα - Κουάλα Λουμπούρ - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κουάλα Λουμπούρ για το ταξίδι της
επιστροφής με άφιξη την επόμενη ημέρα.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της «Turkish
Airlines» μέσω Κων/πολης (δυνατότητα και με άλλες
αεροπορικές όπως Εmirates, Singapore, Qatar)
✓ Διαμονή στο Hotel Istana Kuala Lumpur 5* με
πρωινό και στο Taman Negara Mutiara Resort 4* με
ημιδιατροφή
✓ Μεταφορές από Κουάλα Λουμπούρ/Πάρκο/αεροδρόμιο
✓ Εκδρομές/ξεναγήσεις στο Ταμάν Νεγκάρα με
Αγγλόφωνους οδηγούς/ξεναγούς όπως περιγράφονται
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ενημερωτικά έντυπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι περίπου 385 € το άτομο
από Αθήνα. Είσοδοι στο πάρκο
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισμένες πεζοπορίες
στο πάρκο να μην είναι εφικτές. Συστήνουμε να έχετε
ένα μικρό σάκο με τα ρούχα σας, οι μεγάλες βαλίτσες
είναι αδύνατον να μεταφερθούν μέσα στο εθνικό πάρκο
(σε αυτήν την περίπτωση η βαλίτσα σας θα φυλαχθεί στην
είσοδο του πάρκου). Επίσης, θα πρέπει να έχετε μαζί σας
αδιάβροχο, παπούτσια πεζοπορίας και εντομοαπωθητικά.
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ*

1/4-30/6
& 1/9-31/10

Hotel Istana Kuala Lumpur 5*
Taman Negara Mutiara
Resort 4*

8 ημέρες
5 νύχτες

895 €

1/7-31/8

955 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Hotel Istana Kuala Lumpur 5*

Taman Negara Mutiara Resort 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της «Turkish Airlines»
μέσω Κων/πολης & Κουάλα Λουμπούρ
✓ Διαμονή 3*/4* ξενοδοχείο και λοτζ με πρωινό
✓ 6 γεύματα
✓ Μεταφορές με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο
✓ Εκδρομές/ξεναγήσεις με αγγλόφωνους οδηγούς/
ξεναγούς όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
✓ Είσοδοι στα πάρκα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ενημερωτικά έντυπα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι περίπου 370 € το άτομο
από Αθήνα και 495 € από Θεσ/νίκη
Έξοδα κάμερας και φωτογραφικής μηχανής στο πάρκο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ:
Υπάρχει περίπτωση λόγω καιρού ορισμένες πεζοπορίες
να μην είναι εφικτές. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας αδιάβροχο,
παπούτσια πεζοπορίας, κιάλια και εντομοαπωθητικά.
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

1/4-31/5
& 1-31/10
1/6-30/9

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ*

Ξενοδοχεία 3*, 4*
& Lodges

8 ημέρες
5 νύχτες

1345 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Bilit Rainforest Lodge

Kinabalu Pine Resort

1385 €

Σαμπάχ

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20

Μαλαισιανό Βόρνεο
1η ημέρα: Αθήνα - Κότα Κιναμπάλου
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στην Κότα Κιναμπάλου, πρωτεύουσα
της επαρχίας Σαμπάχ στο Βόρνεο και ιδανική βάση για εξερεύνηση της ευρύτερης περιοχής.
2η μέρα: Κότα Κιναμπάλου
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε με επίσκεψη στο πολιτιστικό χωριό Μάρι Μάρι που
βρίσκεται μέσα σε τροπικό δάσος στην περιοχή Κιονσόμ. Φτάνοντας στο χωριό θα ξεναγηθούμε στις
κοινότητες (longhouses) διαφορετικών φυλών όπως των Dusun, Rungus, Lundayeh, Bajau και Murut
και θα γνωρίσουμε τα πλούσια έθιμα τους. Θα απολαύσουμε το απογευματινό γεύμα μας παρακολουθώντας παραδοσιακούς χορούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και βόλτα στην πόλη.
3η μέρα: Κότα Κιναμπάλου - Εθνικό Πάρκο Κιναμπάλου
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια 3ωρη διαδρομή μέχρι το Εθνικό Πάρκο Κιναμπάλου (UNESCO) στην
περιοχή Κουντασάνγκ, διασχίζοντας όμορφα χωριά και μικρές πόλεις. Φτάνοντας θα επισκεφθούμε το
mountain garden με ποικιλία από φυτά και καταλήγουμε στις πηγές με τα ιαματικά νερά διασχίζοντας
την ζούγκλα πάνω σε κρεμαστή γέφυρα 41μ. Θα φτάσουμε στο λοτζ για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Εθνικό πάρκο Κιναμπάλου - Σαντακάν
Πρωινό και αναχωρούμε για την παραθαλάσσια πόλη Σαντακάν που είναι η έξοδος για τα παρθένα
νησιά με τον απίθανο υποβρύχιο κόσμο της θάλασσας Σούλου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Υπόλοιπη ημέρα ελεύθερη για βόλτα στην πόλη.
5η μέρα: Σαντακάν - Σεπιλόκ - ποταμός Κιναμπαταγκάν
Πρωινή αναχώρηση για το Σεπιλόκ, κέντρο αποκατάστασης ορφανών ουρακοτάγκων. Συνεχίζουμε για
το λιμάνι του Σαντακάν και επιβιβαζόμαστε σε ταχύπλοο προς τη ζούγκλα του Βόρνεο μέσα από τον
ποταμό Κιναμπαταγκάν. Άφιξη στο λοτζ και τακτοποίηση. Το απόγευμα θα ξεκινήσουμε για τρίωρη περιήγηση του ποταμού για αναζήτηση των πιθήκων proboscis και πυγμαίους ελέφαντες. Άφιξη στο λοτζ
για το δείπνο και στην συνέχεια νυχτερινή περιήγηση στην ζούγκλα για να δούμε τα νυχτερινά ζώα.
6η μέρα: Ποταμός Κιναμπαταγκάν - χωριό Σουκάου
Σήμερα θα συνεχίσουμε την εξερεύνησή μας ξεκινώντας πολύ πρωί. Θα ανακαλύψουμε την λίμνη
Oxbow όπου θα παρατηρήσουμε όλα τα πρωινά είδη ζώων. Επιστροφή στο κατάλυμα για πρωινό. Στην
συνέχεια θα βοηθήσουμε τους ντόπιους να φυτέψουν φοινικόδεντρα, θα απολαύσουμε γεύμα με τους
ψαράδες του χωριού Αμπάι και θα κατευθυνθούμε προς το χωριό Σουκάου. Θα παρατηρήσουμε πολλά
είδη σπάνιων θηλαστικών, πουλιών ή ερπετών. Eπιστροφή στο λοτζ μας και νωρίς το απόγευμα θα
βγούμε για να παρατηρήσουμε και πάλι την άγρια πλούσια ζωή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η-8η μέρα: Ποταμός Κιναμπαταγκάν - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Σαντακάν για το ταξίδι της επιστροφής.
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Ινδία

Χρυσό Τρίγωνο
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ - 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20

1η μέρα: Αθήνα - Δελχί
Πτήση για το Δελχί μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επόμενη μέρα.
2η μέρα: Δελχί
Άφιξη στο Δελχί, μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση μέχρι
το μεσημέρι. Το Παλιό και το Νέο Δελχί συνδέουν αρμονικά το χθες με το σήμερα και
παρουσιάζουν την πορεία ενός λαού από την εποχή των μαχαραγιάδων και την αποικιοκρατία των Άγγλων μέχρι τώρα. Η γνωριμία μας με την πόλη θα ξεκινήσει από το Παλιό
Δελχί, όπου θα δούμε το Ραζγκάτ, το «Κόκκινο Φρούριο», το Τζαμά Μασίντ. Συνεχίζουμε
για το Νέο Δελχί, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε τη λεωφόρο Ραζ Παθ, την πύλη της
Ινδίας (μνημείο των πεσόντων του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου), το Κοινοβούλιο, τον τάφο
του Χουμαγιούν και τον μιναρέ Κουτούμπ Μινάρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Δελχί - Τζαϊπούρ
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για τη «Ροζ Πόλη», όπως αποκαλείται η Τζαϊπούρ,
πρωτεύουσα του Ρατζαστάν. Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Ακολουθεί βόλτα στους γραφικούς της δρόμους.
4η μέρα: Τζαϊπούρ
Περιήγηση που ξεκινά από το φρούριο Αμπέρ, με το χαρακτηριστικό κεχριμπαρένιο
χρώμα. Τα τείχη του εκτείνονται σε όλο το μήκος των λόφων, όπου θα μπορέσουμε να
ανέβουμε στην κορυφή πάνω σε ελέφαντες (εναλλακτικά με τζιπ). Εκεί θα περιηγηθούμε
στους διαδρόμους και τα αμέτρητα δωμάτιά του με τις εκπληκτικές τοιχογραφίες. Επόμενος σταθμός το Χαβά Μαχάλ, το «παλάτι των ανέμων». Θα συνεχίσουμε νωρίς το απόγευμα με το Παλάτι του Μαχαραγιά, ένα θαυμάσιο συγκρότημα μικρότερων παλατιών,
κήπων και μουσείων και θα τελειώσουμε με ξενάγηση στο αστεροσκοπείο Τζαντάρ.
5η μέρα: Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σικρί - Άγκρα
Μετά το πρωινό αναχώρηση οδικώς για την υπέροχη Άγκρα των πολιτιστικών θησαυρών. Ένα από τα τρία πιο σημαντικά αξιοθέατά της, το Φατεχπούρ Σικρί, την κόκκινη
πόλη µε τα υπέροχα παλάτια που εγκαταλείφθηκε µόλις 14 χρόνια µετά την ίδρυσή της,
θα το επισκεφθούμε καθ’ οδόν. Άφιξη στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Άγκρα - Δελχί
Μετά το πρωινό ολοήμερη ξενάγηση στα αξιοθέατα της Άγκρα με πιο εντυπωσιακό το
Μαυσωλείο Ταζ Μαχάλ. Το μαυσωλείο κοσμείται με εξαιρετικές παραστάσεις και εντυπωσιάζει με την απαράμιλλη αρχιτεκτονική του αρτιότητα. Επόμενος σταθμός το Κόκκινο
Φρούριο, παλιά αυτοκρατορική κατοικία με τείχη ύψους 20 μέτρων, αποτελούμενο
από παλάτια, με κορυφαίο κτίσμα το μαργαριταρένιο τζαμί. Μετάβαση στο Δελχί για την
τελευταία μας διανυκτέρευση στην Ινδία.
7η μέρα: Δελχί - Ελλάδα
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής μας με άφιξη
το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την
«Turkish Airlines» μέσω Κων/πολης από Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Το πρόγραμμα μπορεί να
πραγματοποιηθεί και με τις «Qatar» και «Emirates»,
«Etihad» (με τις ανάλογες επιβαρύνσεις)
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* της
επιλογής σας
✓ Πρωινό καθημερινά (επιβάρυνση ημιδιατροφής 60 €
για τα 3*, 105 € για τα 4*, 115 € για τα 5*)
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
✓ Όλες οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα
με κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα
✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
✓ Διόδια, πάρκινγκ και τοπικοί φόροι
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✓ Ανάβαση με ελέφαντα στο φρούριο Αμπέρ
(εναλλακτικά ανάβαση με τζιπ)
✓ Τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός
✓ Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Aεροπορικοί φόροι και επίναυλοι καυσίμων περίπου
272 € από Αθήνα
Βίζα Ινδίας
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα,
γεύματα, ποτά
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣEIΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά
τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο
συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση
με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ξενοδοχεία 3*
Ξενοδοχεία 4*

7 ημέρες
5 νύχτες

Ξενοδοχεία 5*
*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων

2ΚΛΙΝΟ*

2ΚΛΙΝΟ**

855 €

765 €

885 €

795 €

945 €

845 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την «Etihad»
(επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη 130 €). Δυνατότητα
αναχωρήσεων με «Emirates» ή «Qatar Airways»
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* και 4* Sup της
επιλογής σας
✓ 1 διανυκτέρευση σε πλωτό ξενοδοχείο
✓ Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία
✓ Επιβάρυνση ημιδιατροφής (5 δείπνα στα ξενοδοχεία)
70 € για τα 4* και 125 € για τα 4*S
✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα
✓ Τοπικός Αγγλόφωνος ξεναγός στο Κοτσίν και το Περιγιάρ
✓ Βραδιά Καθακάλι στο Κοτσίν
✓ Είσοδοι σε όλα τα αξιοθέατα
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και όλες
οι μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα με
κλιματιζόμενα μεταφορικά μέσα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Φάκελος με πληροφορίες για τον προορισμό
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, περίπου 386 €
από Αθήνα. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, προσωπικά έξοδα,
γεύματα, ποτά. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ: Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό
οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη
ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο. Το check in/check out
στα ξενοδοχεία είναι στις 12:00 μμ. Στην Ινδία δεν υπάρχει
σταθερή σχέση απόστασης και διάρκειας ταξιδιού. Αυτή
εξαρτάται από την κατάσταση των δρόμων και την κυκλοφορία.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Ξενοδοχεία 4*
Ξενοδοχεία 4*, 4*S

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

2ΚΛΙΝΟ*

2ΚΛΙΝΟ**

9 ημέρες
6 νύχτες

1045 €

1015 €

1145 €

1115 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων

Νότια Ινδία

9 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ
AΠΡΙΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 20

Κεράλα

1η μέρα: Αθήνα - Κοτσίν
Πτήση για Κεράλα μέσω ενδιάμεσου σταθμού με άφιξη την επομένη μέρα.
2η μέρα: Κοτσίν
Άφιξη στο Κοτσίν, εμπορική πρωτεύουσα της Κεράλα και σημαντικό λιμάνι. Η στρατηγικά άριστη θέση
της τής προσέφερε ανάπτυξη, πλούσια εμπορική δραστηριότητα, κουλτούρα, πολυπολιτισμικότητα.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Κοτσίν
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη Κοτσίν. Θα δούμε παλιές κατοικίες από τον καιρό της
Πορτογαλικής, Ολλανδικής και Βρετανικής κατοχής, όπως το Dutch Palace (16ος αι.), τη συναγωγή
Mattancherry κ.ά. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία St Francis (1564), όπου βρίσκεται ο τάφος του
Βάσκο ντε Γκάμα. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο λιμάνι κατά μήκος του οποίου θα παρατηρήσουμε τις σειρές με τα παμπάλαια κινέζικα δίχτυα ψαρέματος. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε ένα
παραδοσιακό είδος χοροθεάτρου πολλών αιώνων, το Kathakali.
4η μέρα: Κοτσίν - Περιγιάρ
Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για την περιοχή Περιγιάρ, ένα «καταφύγιο» σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και μεταφορά στον Εθνικό Δρυμό Περιγιάρ, όπου θα κάνουμε βόλτα
με βάρκα στη λίμνη και θα δούμε ένα μοναδικό τοπίο που φιλοξενεί 27 τίγρεις υπό εξαφάνιση, Ινδικούς
ελέφαντες, καθώς και 45 διαφορετικά είδη ερπετών, 320 είδη πτηνών, 27 είδη αμφιβίων κ.ά.
5η μέρα: Περιγιάρ - Κουμαρακόμ
Μετά το πρωινό ξεκινάμε για το Κουμαρακόμ, με τα κανάλια και τις λίμνες του που θυμίζουν… Βενετία.
Φημίζεται για το καταφύγιο άγριων πτηνών, για τα πλωτά σπίτια και ξενοδοχειακά καταλύματα, ενώ
αυτό που θα εκτιμήσετε είναι η παρθένα φύση του, μέσα στα τροπικά δάση, τους κοκκοφοίνικες, το
νερό που βρίσκεται παντού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Αλεπέι
Μετά το πρωινό μας μεταφερόμαστε στο λιμάνι και επιβιβαζόμαστε στο ποταμόπλοιο, με το οποίο θα
πλεύσουμε στα backwaters. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα από κανάλια δημιουργεί ένα από τα πιο όμορφα
φυσικά τοπία του κόσμου, καθώς η πυκνή βλάστηση στις όχθες ενώνεται με το νερό δημιουργώντας
μια πανδαισία χρωμάτων. Διανυκτέρευση στο πλωτό ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κουμαρακόμ - Πλωτό ξενοδοχείο - Μαραρί
Πρωινό στο πλοίο και αποβίβαση στο Alleppey Jetty, όπου θα μας παραλάβει ο οδηγός για να μας
οδηγήσει στο Μαραρί (45 λεπτά). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για χαλάρωση,
και κολύμπι στην παραδεισένια ακτή του Μαραρί με παραλίες γεμάτες φοίνικες και άμμο.
8η-9η μέρα: Μαραρί - Κοτσίν - Αθήνα
131

Πανόραμα

Σρι Λάνκα
7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
AΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20

1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό από Αθήνα για Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Ανουρανταπούρα
Άφιξη το πρωί και μετάβαση οδικώς στην Ανουρανταπούρα, μια πόλη με θαυμάσια
αρχιτεκτονικά και ιστορικά μνημεία. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
3η μέρα: Ανουρανταπούρα - Μιχιντάλε - Αουκάνα - Χαμπαράνα
Πρωινό και ολοήμερη ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Ανουρανταπούρα.
Μπορείτε να περιδιαβείτε τα ερείπια της αρχαίας πόλης με το περίφημο ιερό δέντρο
«Μπο Τρι» και να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο και τις κομψές «ντάγκομπες».
Θα ταξιδέψουμε ανατολικά για το Μιχιντάλε, το χωριό με το μεγάλο ναό. Συνεχίζουμε
για την Χαμπαράνα, όπου και θα διανυκτερεύσουμε. Καθ’ οδόν θα σταματήσουμε για
να θαυμάσουμε το άγαλμα του Βούδα στο χωριό Αukana με ύψος πάνω από 12 μέτρα,
σκαλισμένο σε γρανίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, βραδινό σε μπουφέ.
4η μέρα: Χαμπαράνα - Πολοναρούα - Σιγκιρίγια - Χαμπαράνα
Πρωινό και ξενάγηση με ποδήλατα στη δεύτερη κορυφαία αρχαία πόλη, την
Πολοναρούα. Θα θαυμάσουμε ερείπια ναών και του παλατιού, αγάλματα του Βούδα
λαξευμένα σε βράχο, τα λουτρά, την αίθουσα συμβουλίων κ.ά. Θα επισκεφθούμε ένα
παραδοσιακό χωριό, όπου θα παρακολουθήσουμε την καθημερινότητα των κατοίκων
και θα δοκιμάσουμε φρέσκο φαγητό μαγειρεμένο με ξύλα και σερβιρισμένο σε φύλλα
λωτού. Επόμενη επίσκεψη στο βράχο-φρούριο της Σιγκιρίγια, με το κάστρο του Κασιάπα
στην κορυφή του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Χαμπαράνα.
5η μέρα: Χαμπαράνα - Ντάμπουλα - Περαντένια - Κάντι
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση προς τον Νότο. Η πρώτη στάση μας θα γίνει
στον υπόσκαφο ναό της Ντάμπουλα (1ος αιώνας π.Χ.). Προαιρετικά θα σταματήσουμε
στο Ματάλε για να επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών και να παρακολουθήσουμε
επίδειξη μαγειρικής. Σειρά έχουν οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι στην Περαντένια, με
θαυμαστή χλωρίδα και πανίδα. Άφιξη στην Κάντι (τελευταία αρχαία πρωτεύουσα της
χώρας). Στην ξενάγηση θα μας εντυπωσιάσουν τα πολύχρωμα σπίτια, τα κτίρια του
Πανεπιστημίου, η αγορά. Το κορυφαίο αξιοθέατο είναι ο Ναός του Ιερού Δοντιού του
Βούδα. Το λείψανο - δόντι του Βούδα φυλάσσεται σε χρυσοποίκιλτη θήκη στο κέντρο
του ναού. Η μέρα μας θα τελειώσει με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς
και πυροβασία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην Κάντι.
6η μέρα: Κάντι - Γκιραγκάμα - Πιναβάλα - Κολόμπο
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τις φυτείες τσαγιού Γκιραγκάμα με το ομώνυμο
εργοστάσιο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων
Πιναβάλα. Εκεί, εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει φροντίδα και περίθαλψη σε
εγκαταλελειμμένα μωρά ελεφάντων και τραυματισμένους ελέφαντες. Άφιξη στο
Κολόμπο και πριν τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας θα ξεναγηθούμε στο κέντρο.
7η μέρα: Κολόμπο - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα και Θεσσαλονίκη
με πτήσεις της «Emirates» μέσω Ντουμπάι ή με την
«Turkish» μέσα Κων/πολης ή με «Qatar» μέσω Ντόχα
με επιβάρυνση
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ 1 γεύμα την 4η μέρα
✓ Ξεναγήσεις με Αγγλόφωνο οδηγό/ξεναγό βάσει
προγράμματος με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων βάσει
προγράμματος
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ενημερωτικά έντυπα
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι με την «Emirates» 395
€/άτομο από Αθήνα και 375 €/άτομο από Θεσσαλονίκη
Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη 120 €/άτομο
Βίζα Σρι Λάνκα
Φιλοδωρήματα ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα,
έξοδα κάμερας ή φωτογραφικής μηχανής
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

Eπιβάρυνση ημιδιατροφής:
75 €/άτομο για ξενοδοχεία 3*
75 €/άτομο για ξενοδοχεία 4*
65 €/άτομο για ξενοδοχεία 5*
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ξενοδοχεία 3*
Ξενοδοχεία 4*
Ξενοδοχεία 5*

7 ημέρες
5 νύχτες

2ΚΛΙΝΟ*

2ΚΛΙΝΟ**

795 €

715 €

830 €

745 €

845 €

765 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Για την περίοδο 15/7 έως 31/8 επιβάρυνση 70 €/άτομο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα με πτήσεις της Sri
Lankan μέσω Ντόχα με καθημερινές αναχωρήσεις
✓ 5 διανυκτερεύσεις στη Σρι Λάνκα σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* με πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓ 3 διανυκτερεύσεις στις Μαλδίβες με πλήρη διατροφή
σε ξενοδοχείο 4*S (Paradise Island Resort)
✓ Ξεναγήσεις με αγγλόφωνο οδηγό/ξεναγό όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα με κλιματιζόμενο αυτοκίνητο
✓ Μεταφορά από και προς τα αεροδρόμια
✓ Εισιτήρια εισόδου στα σημεία ξεναγήσεων
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ενημερωτικά έντυπα για το πρόγραμμα
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικοί φόροι και επίναυλοι 446 €/άτομο από Αθήνα
Βίζα Σρι Λάνκα
Φιλοδωρήματα ξεναγών, οδηγών, προσωπικά έξοδα,
υπέρβαση ορίου αποσκευών, έξοδα κάμερας ή
φωτογραφικής μηχανής
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα
Eπιβάρυνση ημιδιατροφής στη Σρι Λάνκα:
75 €/άτομο για ξενοδοχεία 3*
75 €/άτομο για ξενοδοχεία 4*
65 €/άτομο για ξενοδοχεία 5*

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ

1/4-31/10

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

2ΚΛΙΝΟ*

2ΚΛΙΝΟ**

Ξενοδοχεία 3*/4*S

1545 €

1465 €

Ξενοδοχεία 4*/4*S

1575 €

1495 €

Ξενοδοχεία 5*/4*S

1595 €

1515 €

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων
**Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 4-6 ατόμων
Οι τιμές ισχύουν με κράτηση μέχρι 30/4
Για την περίοδο 25/7 έως 31/8 επιβάρυνση 170 €/άτομο

Σρι Λάνκα

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ
AΠΡΙΛΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20

Μαλδίβες

1η μέρα: Αθήνα - Κολόμπο
Πτήση με ενδιάμεσο σταθμό από Αθήνα για Κολόμπο.
2η μέρα: Κολόμπο - Ανουρανταπούρα
Άφιξη το πρωί και μετάβαση οδικώς στην Ανουρανταπούρα, μια πόλη με θαυμάσια αρχιτεκτονικά και
ιστορικά μνημεία. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση.
3η μέρα: Ανουρανταπούρα - Μιχιντάλε - Αουκάνα - Χαμπαράνα
Πρωινό και ολοήμερη ξενάγηση στην ιστορική πόλη Ανουρανταπούρα, πλούσια σε αρχαιολογικά
μνημεία. Θα ταξιδέψουμε ανατολικά για το Μιχιντάλε, το χωριό με το μεγάλο ναό. Συνεχίζουμε για την
Χαμπαράνα με στάση στο χωριό Αukana για να θαυμάσουμε το άγαλμα του Βούδα με ύψος πάνω από
12 μέτρα, σκαλισμένο σε γρανίτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, βραδινό σε μπουφέ.
4η μέρα: Χαμπαράνα - Πολοναρούα - Σιγκιρίγια - Χαμπαράνα
Πρωινό και ξενάγηση με ποδήλατα στην αρχαία πόλη Πολοναρούα. Θα θαυμάσουμε ερείπια ναών,
αγάλματα του Βούδα κ.ά. Θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό χωριό, όπου θα παρακολουθήσουμε την
καθημερινότητα των κατοίκων. Επόμενη επίσκεψη στο βράχο-φρούριο της Σιγκιρίγια, με το κάστρο
του Κασιάπα στην κορυφή του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Χαμπαράνα.
5η μέρα: Χαμπαράνα - Ντάμπουλα - Περαντένια - Κάντι
Πρωινό και αναχωρούμε για τον υπόσκαφο ναό της Ντάμπουλα. Προαιρετική στάση στο Ματάλε για
να επισκεφθούμε μια φυτεία μπαχαρικών. Σειρά έχουν οι Βασιλικοί Βοτανικοί Κήποι στην Περαντένια.
Άφιξη στην Κάντι και ξενάγηση (τελευταία αρχαία πρωτεύουσα της χώρας). Η μέρα μας θα τελειώσει
με μια εντυπωσιακή παράσταση με τοπικούς χορούς και πυροβασία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Κάντι - Γκιραγκάμα - Πιναβάλα - Κολόμπο
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τις φυτείες τσαγιού Γκιραγκάμα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
το Ορφανοτροφείο των Ελεφάντων Πιναβάλα. Εκεί, εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει φροντίδα
και περίθαλψη σε εγκαταλελειμμένα μωρά ελεφάντων και τραυματισμένους ελέφαντες. Άφιξη στο
Κολόμπο και πριν τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας θα ξεναγηθούμε στο κέντρο.
7η μέρα: Κολόμπο - Μαλδίβες
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο αεροδρόμιο και σύντομη πτήση προς τις μαγευτικές Μαλδίβες, ένα
σύμπλεγμα 1200 νησιών στον Ινδικό Ωκεανό που συνδυάζει ασύγκριτες αμμουδιές και ολοκάθαρα
τιρκουάζ νερά! Άφιξη και μεταφορά στο νησί για την πρώτη διανυκτέρευση μας.
8η-9η μέρα: Μαλδίβες
Ημέρες ελεύθερες. Μπορούμε να χαρούμε τις ειδυλλιακές παραλίες είτε να κανονίσουμε μια μικρή
εκδρομή σε ένα από τα μικρά ακατοίκητα νησιά για snorkeling και μπάρμπεκιου με φρέσκα ψάρια
στην παραλία. Άλλη επιλογή είναι ολοήμερη εκδρομή στο Μάλε, την πρωτεύουσα.
10η μέρα: Μαλδίβες - Αθήνα
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Τανζανία
Σαφάρι

7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

1η μέρα: Αθήνα - Αρούσα
Πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών και άφιξη την επομένη στην Αρούσα.
2η μέρα: Αρούσα - Νγκόρο Νγκόρο
Άφιξη, ξεκούραση και μεσημεριανό γεύμα. Αναχωρούμε για τον κρατήρα του Νγκόρο
Νγκόρο και τακτοποιούμαστε στο λοτζ που βρίσκεται στην άκρη του. Ο κρατήρας
καλύπτει 300 τ.χλμ. και στεγάζει 30.000 μόνιμα είδη πανίδας. Πιθανόν να συναντήσουμε
εκεί κάποια από τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο και ελέφαντα).
Το βράδυ καθισμένοι όλοι γύρω από μια μεγάλη φωτιά με τα ποτά μας συζητάμε τις
εμπειρίες από το ημερήσιο σαφάρι. Οι Μασάι βόσκουν τα βοοειδή τους στον πάτο του
κρατήρα και δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο δίπλα στη βοσκή λιοντάρια να κυνηγούν
βουβάλια! Δείπνο και διανυκτέρευση στο λοτζ.
3η μέρα: Κρατήρας Νγκόρο Νγκόρο
Πρωινό και κατεβαίνουμε στον πυθμένα του κρατήρα Νγκόρο Νγκόρο (600 μέτρα) που
αποτελεί το αποκορύφωμα της φυσικής ομορφιάς του πάρκου για να παρατηρήσουμε
τα ζώα, να δούμε στην ομώνυμη λίμνη τα φλαμίνγκο, τα λιοντάρια να κυνηγούν κ.λπ.
Θα έχουμε το μεσημεριανό μας σε πακέτο και θα γυρίσουμε αργά το απόγευμα στο λοτζ
μας για δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κρατήρας Νγκόρο Νγκόρο - Πάρκο Σερενγκέτι
Πρωινό και ξεκινάμε για το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Τανζανίας και της Κένυας, το
Σερενγκέτι, με την πλούσια άγρια ζωή (πάνω από 2.000.000 ζώα). Στο φαράγγι Oldupai
θα δούμε τα απολιθώματα των ανθρωποειδών 3,6 εκατ. ετών, με παρουσίαση από
τοπικό ξεναγό. Καταλήγουμε στο λοτζ στο Σερενγκέτι για το μεσημεριανό μας. Αφού
τακτοποιηθούμε, νωρίς το απόγευμα θα έχουμε κι άλλο σαφάρι. Δείπνο.
5η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι
Μετά το πρωινό μας θα αφιερώσουμε όλη τη μέρα σε σαφάρι για να μπορέσουμε να
δούμε όσο γίνεται περισσότερα ζώα ή πουλιά. Μεσημεριανό σε πικ νικ και το βράδυ
κανονικό δείπνο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι - Λίμνη Μανιάρα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Μανιάρα, που συγκεντρώνει ένα μεγάλο αριθμό
από σπάνια πτηνά και ερπετά, αλλά και λιοντάρια, τα οποία βρίσκονται πάνω στα δέντρα.
Άφιξη στο λοτζ για το μεσημεριανό μας. Νωρίς το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε το
φωτογραφικό μας σαφάρι και στη συνέχεια θα δειπνήσουμε.
7η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Αρούσα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρούσα. Μεσημεριανό σε εστιατόριο και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω
Κων/πολης και Νταρ Ες Σαλάαμ και στη συνέχεια με
την «Precision Airways» για την Αρούσα, κάθε Τρίτη
✓ 5 διανυκτερεύσεις σε λοτζ 4* ή 5*
✓ Πλήρης διατροφή
✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και
οδηγών για τα σαφάρι
✓ Είσοδοι στα Πάρκα
✓ Τοπικοί φόροι
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
για τον προορισμό
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 395 € από Αθήνα
Βίζα Τανζανίας
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς, προσωπικά
έξοδα, υπέρβαση ορίου αποσκευών
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣEIΣ: Η σειρά του προγράμματος, τα
ξενοδοχεία, μπορούν να τροποποιηθούν όπως ακριβώς
επιθυμείτε. Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ngorongoro Sopa 4*
Serengeti Sopa 4*
Lake Manyara Serena 5*
7 ημέρες
5 νύχτες
Ngorongoro Serena 5*
Serengeti Serena 5*
Lake Manyara Serena 5*
*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2ΚΛΙΝΟ*

1-29/2, 1/7-31/10

2765 €

1-30/6

2725 €

1-31/3, 1/11-20/12

2495 €

1/4-31/5

2165 €

1-29/2, 1/7-31/10

2975 €

1-30/6

2815 €

1-31/3, 1/11-20/12

2415 €

1/4-31/5

2195 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» μέσω
Κων/πολης και Νταρ Ελ Σαλάαμ για Αρούσα και στη
συνέχεια με την «Precision Airways» για Ζανζιβάρη
✓ Αεροπορικά εισιτήρια για τη Ζανζιβάρη
✓ 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4*, 5* επιλογής σας
✓ Πλήρης διατροφή στο σαφάρι
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά στη Ζανζιβάρη
✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και οδηγών
✓ Είσοδοι και τοπικοί φόροι στα Πάρκα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος για τον προορισμό
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι Τανζανίας 395 € από
Αθήνα και 375 € από Θεσσαλονίκη. Βίζα Τανζανίας. Τοπικοί
φόροι για τη Ζανζιβάρη, 1 USD την ημέρα/άτομο, πληρωτέο
στο ξενοδοχείο. Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα
ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό
διαθέσιμο ναύλο.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ngorongoro Sopa 4*
Serengeti Sopa 4*
Kirurumu Tended Lodge 4*
Tarangire Sopa 4*
The Karafuu Zanzibar 5*
Ngorongoro Serena 5*
Serengeti Serena 5*
Lake Manyara Serena 5*
Tarangire Sopa 4*
The Karafuu Zanzibar 5*

9 ημέρες
7 νύχτες

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2ΚΛΙΝΟ*

1-29/2,
26/5-31/10

3165 €

1-31/3,
1/11-21/12

2845 €

1/4-25/5

2515 €

1-29/2,
1/7-31/10

3255 €

1-31/3,
1/11-21/12

2895 €

1/4-25/5

2595 €

26/5-30/6

3115 €

Τανζανία

9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

Ζανζιβάρη

1η-2η μέρα: Αρούσα - Λίμνη Μανιάρα
Πτήση μέσω ενδιάμεσων σταθμών με άφιξη την επομένη στην Αρούσα, στην «πύλη» του
Κιλιμάντζαρο και κοντά στο Εθνικό Πάρκο άγριας ζωής Σερενγκέτι. Ξεκούραση και μεσημεριανό
γεύμα. Μετάβαση στο εθνικό πάρκο της Λίμνης Μανιάρα, νοτιοανατολικά του Νγκόρο Νγκόρο με
ενδιάμεσο απογευματινό σαφάρι. Άφιξη στο λοτζ, τακτοποίηση και δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Μανιάρα - Πάρκο Σερενγκέτι
Πλούσιο πρωινό και ξεκινάμε για το πάρκο Σερενγκέτι με τα 2.000.000 ζώα, όπως γαζέλες, ζέβρες,
λιοντάρια. Μεσημεριανό γεύμα, τακτοποίηση στο λοτζ και απογευματινό σαφάρι. Δείπνο.
4η μέρα: Πάρκο Σερενγκέτι - Νγκόρο Νγκόρο
Νωρίς το πρωί σαφάρι για να παρατηρήσουμε τα ζώα και τα πουλιά που βγαίνουν τα χαράματα
για να τραφούν. Επιστροφή για πρωινό και ξεκινάμε για το φημισμένο κρατήρα Νγκόρο Νγκόρο
μέσω του φαραγγιού Oldupai, όπου θα δούμε τα απολιθώματα των ανθρωποειδών ηλικίας 3,6
εκατ. χρόνων. Θα απολαύσουμε την παρουσίαση του φαραγγιού από τοπικό ξεναγό. Φτάνουμε στο
κατάλυμα για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Νωρίς το απόγευμα θα μπούμε μέσα στον κρατήρα σε
βάθος 600 μέτρων. Ο κρατήρας καλύπτει 260 τ.χλμ. και είναι το «σπίτι» 30.000 μόνιμων ειδών. Είναι
μάλιστα πιθανό να δούμε εκεί κάποια από τα «big five» (λιοντάρι, λεοπάρδαλη, βούβαλο, ρινόκερο
και ελέφαντα). Επιστρέφουμε στο κατάλυμα, δείπνο.
5η μέρα: Πάρκο Ταρανγκίρε
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για το επόμενο πάρκο, το Ταρανγκίρε, με άφιξη στο κατάλυμά
μας για μεσημεριανό και τακτοποίηση. Το μεσημέρι σαφάρι για να δούμε και άλλα άγρια ζώα, με
χαρακτηριστικό τα λιοντάρια να σκαρφαλώνουν και να ξεκουράζονται στα μοναδικά δέντρα των
αδανσωνιών. Επιστροφή για δείπνο και ξεκούραση.
6η-8η μέρα: Ταρανγκίρε - Αρούσα - Ζανζιβάρη
Νωρίς το πρωί σαφάρι πριν το πρωινό μας και στη συνέχεια αναχώρηση για Αρούσα για την
πτήση μας προς τη Ζανζιβάρη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, συνάντηση και ξεκούραση στον ήλιο και
στις όμορφες τροπικές θάλασσες του νησιού. Προτείνουμε εκδρομή στο σημαντικότατο αξιοθέατο
της πόλης Ζανζιβάρης «Λίθινη Πόλη», με τα κτίρια των ποικίλων πολιτιστικών και αρχιτεκτονικών
επιρροών που εντυπωσιάζουν με τα σκαλιστά μπαλκόνια, με τις θαυμάσιες ξυλόγλυπτες πόρτες,
τις λιθόστρωτες αυλές. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Ζανζιβάρη - Αθήνα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το ταξίδι της επιστροφής.
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Κένυα Σαφάρι
Μασάι Μάρα
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Ναϊρόμπι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι - Αμπερντάρες
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας, συνάντηση με τον αντιπρόσωπό μας
και αφού πάρουμε μια ανάσα ξεκούρασης αναχωρούμε οδικώς για το Εθνικό Πάρκο
Αµπερντάρες, όπου και θα διανυκτερεύσουμε παρατηρώντας ελέφαντες, ρινόκερους,
λεοπαρδάλεις, ύαινες, μπαμπουίνους, πιθήκους και άλλα σπάνια είδη άγριας ζωής! Το
πάρκο βρίσκεται βόρεια της Αφρικανικής σαβάνας, έπειτα από διαδρομή 150χλμ. από
το Ναϊρόμπι. Άφιξη στο ξενοδοχείο έξω από το πάρκο, μεσημεριανό γεύμα, φύλαξη
αποσκευών και μπαίνουμε στο πάρκο µε τα ειδικά τζιπ µε ένα σακίδιο που χωρά τα
απαραίτητα για διανυκτέρευση. Τακτοποίηση στο Treetops Lodge και όλη την υπόλοιπη
μέρα μπορούμε να παρακολουθούμε από ψηλά τα άγρια ζώα που επισκέπτονται το νερό
για να ξεδιψάσουν! Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πάρκο Αμπερντάρες - Λίμνη Νακούρου & Λίμνη Ναϊβάσα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο εξωτερικό ξενοδοχείο για το πρωινό μας. Αφού πάρουμε
και τις βαλίτσες μας ξεκινάμε μέσω του Rift Valley, του μεγαλύτερου ρήγματος στον κόσμο με τη φαντασμαγορική θέα του βουνού Longonot, για τη Λίμνη Νακούρου, με τα ροζ
φλαμίνγκο, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια και λεοπαρδάλεις. Μετά το μεσημεριανό μας
στο Lake Nakuru Lodge θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Ναϊβάσα με τα 450 είδη πουλιών.
Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας λοτζ, δείπνο.
4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα - Πάρκο Μασάι Μάρα
Πρωινό και αναχωρούμε για το εθνικό πάρκο των Μασάι Μάρα, το πλουσιότερο στον
κόσμο με άγρια ζώα. Άφιξη στο Keekorok Lodge, τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το απόγευμα σαφάρι, όπου θα συναντήσουμε ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, ζέβρες, λιοντάρια,
ρινόκερους κ.ά. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μασάι Μάρα
Για τη μέρα αυτήν έχουμε δύο προτάσεις: είτε μπορούμε να δηλώσουμε συμμετοχή σε
ένα πρωινό φωτογραφικό σαφάρι με αερόστατο πάνω από το πάρκο, με το πρωινό μας
σε καλάθι, ή σε ένα πολύ πρωινό φωτογραφικό επίγειο σαφάρι και πρωινό στο λοτζ.
Μεσημεριανό άλλο ένα σαφάρι. Δείπνο.
6η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι
Μετά το πρωινό μας μεταφορά πίσω στο Ναϊρόμπι με άφιξη στο ξενοδοχείο το μεσημέρι.
Το βράδυ θα μεταφερθούμε για δείπνο στο παραδοσιακό εστιατόριο Καρνιβόρε που έχει
ψηφιστεί ανάμεσα στα 20 καλύτερα του κόσμου.
7η-8η μέρα: Ναϊρόμπι - Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην πρωτεύουσα. Αργά το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την διεθνή πτήση επιστροφής μέσω ενδιάμεσου σταθμού,
παίρνοντας μαζί μας αξέχαστες εντυπώσεις. Άφιξη την επομένη.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Qatar Airways» από
Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Ντόχα κάθε Δευτέρα.
Δυνατότητα και με την «Turkish» ή «Emirates»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S
με πλήρη διατροφή στα σαφάρι
✓ 1 διανυκτέρευση στο Ναϊρόμπι σε 4* με πρωινό
✓ 1 δείπνο στο εστιατόριο Καρνιβόρε στο Ναϊρόμπι
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και
οδηγών για τα σαφάρι
✓ Είσοδοι στα Πάρκα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 360 € το άτομο
από Αθήνα & 340 € από Θεσ/νίκη
Προσωπικά έξοδα, ποτά, υπέρβαση ορίου αποσκευών
Βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται
επιτόπου με την είσοδο στη χώρα
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΉΣEIΣ:
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό
αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση
κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο
ναύλο, θα υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως
επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

Ξενοδοχεία
Lodge 4*/4*S

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

8 ημέρες
5 νύχτες

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2ΚΛΙΝΟ*

1/2-27/6 &
1/10-20/12

1215 €

28/6-30/9

1565 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την «Turkish Airlines» από
Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Κων/πολης κάθε Δευτέρα.
Δυνατότητα και με την «Qatar» ή την «Emirates»
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία/λοτζ 4* και 4*S
με πλήρη διατροφή στα σαφάρι
✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Μομπάσα με All Inclusive
σε 4*S (Νeptune Beach Resort)
✓ Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια
✓ Εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται
στο πρόγραμμα
✓ Υπηρεσίες τοπικών Αγγλόφωνων ξεναγών και
οδηγών για τα σαφάρι
✓ Είσοδοι στα Πάρκα
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών
✓ Ταξιδιωτικός φάκελος με χρήσιμες πληροφορίες
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 340 € το άτομο
από Αθήνα & 325 € από Θεσσαλονίκη
Προσωπικά έξοδα, ποτά, υπέρβαση ορίου αποσκευών
Βίζα εισόδου 50 USD που πληρώνεται και εκδίδεται
επιτόπου με την είσοδο στη χώρα
Φιλοδωρήματα σε ξεναγούς και οδηγούς
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:
Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό
ναύλο. Σε περίπτωση που κατά τη ζήτηση κράτησης δεν
υπάρχει διαθεσιμότητα στο συγκεκριμένο ναύλο, θα υπάρχει
αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό
διαθέσιμο ναύλο.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA

Ξενοδοχεία
Lodge 4*/4*S

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 ημέρες
8 νύχτες

*Tιμή με ελάχιστη συμμετοχή 2-3 ατόμων

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

2ΚΛΙΝΟ*

1/2-27/6 &
1/10-20/12

1655 €

28/6-30/9

1785 €

Κένυα Σαφάρι

10 ΗΜΕΡΕΣ / 8 ΝΥΧΤΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20

Μομπάσα

1η μέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη - Ναϊρόμπι
Αναχώρηση μέσω ενδιάμεσου σταθμού και άφιξη την επομένη στο Ναϊρόμπι.
2η μέρα: Ναϊρόμπι - Αμπερντάρες
Άφιξη το πρωί στην πρωτεύουσα της Κένυας και, αφού ξεκουραστούμε, ξεκινάμε οδικώς με τα
ειδικά 4x4 για το Πάρκο Αμπερντάρες, βόρεια της Αφρικανικής σαβάνας. Θα φτάσουμε στην ώρα
για το μεσημεριανό μας στο Lodge έξω από το πάρκο. Έπειτα μπαίνουμε στο πάρκο με τα τζιπ και
χωρίς τις βαλίτσες μας, αλλά μόνο με ένα σακίδιο για διανυκτέρευση! Αφού τακτοποιηθούμε στο
Treetops Lodge, η μέρα είναι ελεύθερη για να παρακολουθήσουμε από ψηλά τα άγρια ζώα που
επισκέπτονται το νερό για να ξεδιψάσουν. Δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Αμπερντάρες - Λίμνη Νακούρου & Λίμνη Ναϊβάσα
Νωρίς το πρωί μεταφορά στο εξωτερικό ξενοδοχείο για πρωινό. Αφού πάρουμε τις βαλίτσες μας
ξεκινάμε μέσω του Rift Valley, του μεγαλύτερου ρήγματος στον κόσμο με τη φαντασμαγορική θέα
του βουνού Longonot, για τη Λίμνη Νακούρου, με τα ροζ φλαμίνγκο, καμηλοπαρδάλεις, λιοντάρια
κ.ά. Μετά το μεσημεριανό μας στο Lake Nakuru Lodge θα κατευθυνθούμε στη Λίμνη Ναϊβάσα με
τα 450 είδη πουλιών. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο μας λοτζ, δείπνο.
4η μέρα: Λίμνη Ναϊβάσα - Πάρκο Μασάι Μάρα
Πρωινό και αναχωρούμε για το εθνικό πάρκο των Μασάι Μάρα, το πλουσιότερο στον κόσμο με
άγρια ζώα. Άφιξη στο Keekorok Lodge, τακτοποίηση και μεσημεριανό. Το απόγευμα σαφάρι, όπου
θα συναντήσουμε ελέφαντες, ζέβρες, λιοντάρια, ρινόκερους κ.ά. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μασάι Μάρα
Για τη μέρα αυτήν έχουμε δύο προτάσεις: είτε να δηλώσουμε συμμετοχή σε ένα πρωινό φωτογραφικό σαφάρι με αερόστατο πάνω από το πάρκο, με το πρωινό μας σε καλάθι, ή σε ένα πολύ πρωινό
φωτογραφικό επίγειο σαφάρι και πρωινό στο λοτζ. Μεσημεριανό και άλλο ένα σαφάρι. Δείπνο.
6η-8η μέρα: Πάρκο Μασάι Μάρα - Ναϊρόμπι - Μομπάσα
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση προς τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κένυας, την Μοµπάσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στην παραλιακή ζώνη της πόλης,
ιδανικό για ξεκούραση, ήλιο και θάλασσα. Ημέρες ελεύθερες στο μεγαλύτερο και πιο κοσμοπολίτικο
λιμάνι της Ανατολικής Αφρικής, έναν τόπο όπου συναντιούνται και αναμιγνύονται με τρόπο μοναδικό και επιδέξιο πολιτισμοί που προέρχονται από όλες τις πλευρές του Ινδικού Ωκεανού, με έντονες
επιρροές από την Ινδία, την Αραβία και την Αφρική.
9η-10η μέρα: Μομπάσα - Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο για το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη την επομένη.
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Summer's Special
Ατομικά γαμήλια & εξωτικά πακέτα
με εγγυημένες αναχωρήσεις

Ένας ξεχωριστός συνδυασμός δύο αγαπημένων, δημοφιλών
προορισμών στη νοτιοανατολική Ασία. Συνδυάζει τέλεια εξωτικές
παραλίες, αρχαιολογικά μνημεία και πολιτισμό, πλούσια φύση στα
υψίπεδα του Ubud και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στη Σιγκαπούρη.
Μια μοναδική πρόταση για ζευγάρια, νεόνυμφους, παρέες και οικογένειες!

11, 12 ΗΜΕΡΕΣ
8/8, 16/8

Mπαλί

Παραλίες & Oυμπούντ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ - ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΛΙ + ΥΨΙΠΕΔΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

8/8

16/8

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ

EARLY BOOKING
XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

EARLY BOOKING
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room

1235 €

1295 €

1365 €

1215 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room

1365 €

1215 €

1475 €

1595 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room

1395 €

1455 €

1535 €

1615 €

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room

1285 €

1355 €

1395 €

1455 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room

1225 €

1475 €

1555 €

1615 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room

1485 €

1515 €

1615 €

1685 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

11 ημέρες
5 νύχτες παραλία Μπαλί
3 νύχτες Ουμπούντ*

12 ημέρες
6 νύχτες παραλία Μπαλί
3 νύχτες Ουμπούντ*

Sadara Boutique Beach Resort 4* | Benoa, Bali

Ayodya Resort Bali 5* | Νusa Dua, Bali

*ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΟΥΜΠΟΥΝΤ: VISESA DESA UBUD RESORT & SPA 5* με διαμονή σε Premier Suite

Οι εκδρομές μας
Ηφαίστειο Κινταμάνι & χορευτική παράσταση Μπαρόνγκ και Κρις
Πρόγευμα και ξεκινάμε για μια ολοήμερη εκδρομή σε κοντινό χωριό στην ενδοχώρα του νησιού, όπου θα παρακολουθήσουμε
ντόπιους να χορεύουν το θρησκευτικό χορό Μπαρόνγκ και Κρις, προσφέροντας μια παράσταση με ενδιαφέρουσα μουσική και
μεταμφιέσεις που θα σας ενθουσιάσουν. Συνεχίζουμε για το Μας, το χωριό με τα ξυλόγλυπτα, κι έπειτα για το ορεινό Κινταμάνι,
με το ηφαίστειο Μπατούρ και την υπέροχη θέα στη λίμνη. Θα κάνουμε στάσεις καθ’ οδόν για διάφορα άλλα αξιοθέατα και θα
καταλήξουμε στην ιερή πηγή του ναού Tirta Empul. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.

Melia Bali Resort & Spa 5* | Νusa Dua, Bali

Ανατολικό Μπαλί
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας στο ανατολικό Μπαλί, στις περιοχές Gianyar και Klungkung, με
επισκέψεις σε διαφορά αξιοθέατα. Θα καταλήξουμε στα βορειοανατολικά του νησιού, στο Τenganan, το πιο παλιό χωριό και τόπο
διαβίωσης της φυλής Αga, με διαφορετική διάλεκτο, τρόπο ζωής και αρχιτεκτονική από το υπόλοιπο Μπαλί. Συνεχίζουμε για τον
Ναό Besakih, το μεγαλύτερο Ινδουιστικό ναό και «μητέρα όλων των ναών» του νησιού, για να απολαύσετε τη μοναδική θέα στο
υψηλότερο βουνό και ηφαίστειο, το Ayung. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
Περιοχή Ubud
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας με πρώτο σταθμό τον τοπικό Ινδουιστικό Ναό Batuan, πολιτιστικό θησαυρό
με πολλά αρχαία και μοναδικά αγάλματα. Χτισμένος το 1020 με τοπική Ινδονησιακή αρχιτεκτονική, ο Ναός Batuan συμβολίζει τον
πνευματισμό και υπήρξε το κέντρο των Βουδιστών ιερέων για όλο το Νότιο Μπαλί. Συνεχίζουμε με το κέντρο του χωριού Ubud για
να επισκεφθούμε το Ubud Royal Family House, το τελευταίο σπίτι της βασιλικής οικογένειας. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να...
παζαρέψουμε στη θαυμάσια τοπική αγορά. Θα καταλήξουμε στον προστατευμένο χώρο του ιερού δάσους των μαϊμούδων (μακάκοι),
όπου θα έχετε τη δυνατότητα να τις περιεργαστείτε. Με προσοχή, όμως, διότι ...κλέβουν! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
138

Visesa Desa Ubud Resort & Spa 5* | Ubud, Bali

12, 13 ΗΜΕΡΕΣ
26/7, 15/8, 22/8

Mπαλί - Σιγκαπούρη
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ - ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΛΙ + ΥΨΙΠΕΔΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ + ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

26/7

12 ημέρες
4 νύχτες παραλία Μπαλί
3 νύχτες Ουμπούντ*
2 νύχτες Σιγκαπούρη**

15/8, 22/8

13 ημέρες
5 νύχτες παραλία Μπαλί
3 νύχτες Ουμπούντ*
2 νύχτες Σιγκαπούρη**

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ

EARLY BOOKING
XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

EARLY BOOKING
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room

1395 €

1455 €

1535 €

1595 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room

1495 €

1545 €

1635 €

1695 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room

1545 €

1595 €

1675 €

1705 €

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room

1455 €

1495 €

1575 €

1625 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room

1575 €

1625 €

1695 €

1755 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room

1625 €

1675 €

1745 €

1795 €

*ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΟ ΟΥΜΠΟΥΝΤ: VISESA DESA UBUD RESORT & SPA 5* με διαμονή σε Premier Suite
**ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ: PENINSULA EXCELSIOR 4* με διαμονή σε Superior Room

Ξενάγηση στη Σιγκαπούρη

PENINSULA EXCELSIOR 4* | Marina, Singapore

Αξιοθέατα Σιγκαπούρης - China Town - Boτανικός Κήπος - "Μικρή Ινδία"
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την ξενάγησή µας στην πόλη. Θα δούµε το παλιό Κοινοβούλιο, το Victoria Memorial Hall
και το Singapore Cricket Club. Θα κάνουµε στάση στο σύµβολο της πόλης, το Merlion, και στον κόλπο Μαρίνα. Συνεχίζουµε για
την πολύχρωμη Chinatown, µε την πλούσια πολιτιστική ιστορία, το νόστιμο street food και τα πολλά καταστήματα για σουβενίρ,
τον Βοτανικό Κήπο (UNESCO) µε τις 60.000 ορχιδέες και τα γραφικά σοκάκια στη Little India.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Αεροπορικά εισιτήρια µε την «Scoot»
✓ 1 χειραποσκευή και βαλίτσα έως 20kg/άτομο
✓ Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι αξίας 200 €
✓ Διαµονή στο Μπαλί και στη Σιγκαπούρη όπως αναφέρονται, στα ξενοδοχεία της επιλογής σας
✓ Πρωινό καθηµερινά
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο
✓ Μεταφορά μεταξύ των δύο ξενοδοχείων της διαμονής
στο Μπαλί (από παραλιακό ξενοδοχείο προς Ουμπούντ)
✓ Μισή ώρα Μπαλινέζικο µασάζ για 2 άτοµα στο

ξενοδοχείο Visesa Desa στο Ουμπούντ
✓ Ξενάγηση µισής ηµέρας με αγγλόφωνο ξεναγό στη
Σιγκαπούρη (για το πρόγραµµα Μπαλί - Σιγκαπούρη)
η οποία περιλαμβάνεται τόσο στο “Πακέτο Διακοπών”
όσο και στο “Πλήρες Πακέτο”
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Προσωπικά έξοδα, φιλοδωρήµατα, γεύματα, ποτά, αναψυκτικά και Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης (με επιπλέον
χρέωση). Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ:
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Ηφαίστειο Κινταµάνι & χορευτική
παράσταση Μπαρόνγκ και Κρις
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Ανατολικό Μπαλί
✓ Μισή ημέρα ξενάγηση στην περιοχή Ubud με περιήγηση
στο Monkey Forest
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΟΙ EARLY BOOKING ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
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Eικόνες του Αιγαίου

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πειραιάς

-

11.30

ΜΕ ΤΟ CELESTYAL OLYMPIA TΗΣ CELESTYAL CRUISES

1

Μύκονος

18.00

23.00

3ήμερη από 349€ | 4ήμερη από 449€

2

Κουσάντασι

07.30

13.00

2

Πάτμος

17.00

21.30

3*

Ρόδος

07.00

18.00

4

Ηράκλειο

07.00

12.00

4

Σαντορίνη

16.30

21.30

5

Πειραιάς

07.00

-

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

3*

από 349 €

από 429 €

από 859 €

4**

από 449 €

από 539 €

από 1089 €

*ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: Κάθε Παρασκευή από 20/3 έως 27/11
**ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα από 16/3 έως 23/11

Eκλεκτό Αιγαίο
ΜΕ ΤΟ CELESTYAL CRYSTAL TΗΣ CELESTYAL CRUISES

8ήμερη από 649€
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ

8

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

από 649 €

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

από 769 €

*Στην 3ήμερη δεν περιλαμβάνεται η Ρόδος

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πειραιάς

-

16:00

2

Κωνσταντινούπολη

15:30

-

3

Κωνσταντινούπολη

-

20:00

4

Τσανάκκαλε, Τουρκία

07:00

17:00

5

Βόλος

07:00

17:00

MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

6

Ηράκλειο

13:00

23:59

από 1799 €

7

Σαντορίνη

07:00

13:00

7

Μύκονος

19:00

-

8

Μύκονος

-

02:00

8

Πειραιάς

09:00

-

ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 4, 11, 18, 25/4, 2, 9/5, 10, 17, 24/10

Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό • Πακέτο ποτών, πακέτο απεριόριστης κατανάλωσης αλκοολούχων και μη-αλκοολούχων ποτών • Δραστηριότητες
(γιόγκα, χορός κ.λπ.) • 1 εκδρομή ανάλογα το δρομολόγιο της κρουαζιέρας • Λιμενικά Τέλη & Χρεώσεις Υπηρεσιών • Χρέωση Παροχής Υπηρεσιών Κρουαζιερόπλοιου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται: Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης • Μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης • Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης • Οι αγορές από τα
καταστήματα του πλοίου • Προσωπικά έξοδα • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Οι τιμές έχουν υπολογισθεί στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season) και διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία καμπίνας που επιλέγει ο πελάτης.
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Σμύρνη μου αγαπημένη...
ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πειραιάς

-

16:00

1

Σύρος

20:00

03:00
Σάββατο

2

Σαντορίνη

10:00

20:00

3

Τσεσμέ (Σμύρνη)

06:00

14:00

3

Μύκονος

20:00

02:00
Δευτέρα

4

Πειραιάς

09:00

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πειραιάς

-

16:00

ΜΕ ΤΟ GEMINI TΗΣ MIRAY CRUISES

1

Σύρος

20:00

03:00 Τρίτη

4ήμερη από 399€

2

Σαντορίνη

10:00

20:00

3

Ρόδος

08:00

18:00

4

Τσεσμέ (Σμύρνη)

06:00

14:00

4

Μύκονος

20:00

02:00
Παρασκευή

5

Πειραιάς

09:00

ΜΕ ΤΟ GEMINI TΗΣ MIRAY CRUISES

3ήμερη από 299€
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

3o, 4o ATOMO

3

από 299 €

από 399 €

από 229 €

ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: Κάθε Παρασκευή από 29/5 έως 11/9

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

3o, 4o ATOMO

4

από 399 €

από 519 €

από 299 €

ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα από 1/6 έως 7/9

Περιλαμβάνονται: Διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πρωινό, Μεσημεριανό, Βραδινό • Πακέτο ποτών (2 χυμούς ή αναψυκτικά, 2 αλκοολούχα ποτά/κρασί (κόκκινο, λευκό, ροζέ) ή 2 μπύρες, 2 ποτήρια τσάϊ
ή καφέ, 2 μικρά μπουκάλια νερό) • Καθημερινή ψυχαγωγία και βραδινό πρόγραμμα διασκέδασης • Δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς με πούλμαν στην Μύκονο • Λιμενικά Τέλη & φιλοδωρήματα • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: Μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης • Οι προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης • Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης • Oι
αγορές από τα καταστήματα του πλοίου • Προσωπικά έξοδα • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Οι τιμές έχουν υπολογισθεί στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season) και διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία καμπίνας που επιλέγει ο πελάτης.
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ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πειραιάς

-

16:30

2

Κέρκυρα

12:30

18:30

3

Κότορ, Μαυροβούνιο

07:00

13:00

4

Βενετία, Ιταλία

08:30

16:30

5

Μπρίντιζι, Ιταλία

13:30

19:30

6

Κατάκολο (Ολυμπία)

11:00

18:00

7

Σαντορίνη

08:00

17:00

8

Πειραιάς

07:30

-

Αδριατική & Αιγαίο
με Κότορ

ΜΕ ΤΟ MSC MUSICA ΤΗΣ MSC CRUISES

8ήμερη από 509€

Αναχωρήσεις: Κάθε Πέμπτη από 23/4 έως 15/10
Εσωτερική καμπίνα από: 509 € • Εξωτερική καμπίνα από: 679 €
Εξωτερική με μπαλκόνι από: 819 €
ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Πειραιάς

-

20:00

2

Εν Πλω

-

-

3

Λεμεσός, Κύπρος

09:00

18:00

Ελλάδα & Ισραήλ
με Κύπρο

4

Χάιφα, Ισραήλ

07:00

20:00

ΜΕ ΤΟ ΗΟRIZON ΤΗΣ PULLMANTUR

5

Ασντόντ, Ισραήλ

07:00

20:00

8ήμερη από 856€

6

Εν Πλω

-

-

7

Πάτμος

08:00

17:30

Πειραιάς

06:00

-

8

Αναχωρήσεις: 10/5, 6/9
Εσωτερική καμπίνα από: 856 € • Εξωτερική καμπίνα από: 946 €
Εξωτερική με μπαλκόνι από: 1286 €
ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

1

Πειραιάς

Ελληνικά νησιά
& Μαρμαρίδα

ΜΕ ΤΟ ΗΟRIZON ΤΗΣ PULLMANTUR

8ήμερη από 625€

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Διανυκτέρευση στο πλοίο

2

Πειραιάς

-

18:00

3

Μύκονος

08:00

17:00

4

Μαρμαρίδα, Τουρκία

08:30

21:30

5

Εν Πλω

-

-

6

Χανιά

09:00

19:00

7

Σαντορίνη

08:00

17:00

8

Πειραιάς

06:00

-

Αναχωρήσεις: Κάθε Κυριακή από 29/3 έως 31/5 & 9/8 έως 27/9
& 7, 28/6, 5, 12, 19/7, 4, 11/10
Εσωτερική καμπίνα από: 656 € • Εξωτερική καμπίνα από: 716 €
Εξωτερική με μπαλκόνι από: 906 €
ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

1

Πειραιάς, Ελλάδα

Μεσόγειος

2

Ρόδος, Ελλάδα

10.00

17.00

3

Κουσάντασι, Τουρκία

06.30

12.30

ΜΕ ΤΟ NORWEGIAN SPIRIT
ΤΗΣ NORWEGIAN CRUISE LINE

4

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία

07.00

18.00

5

Βόλος, Ελλάδα

12.00

21.00

8ήμερη από 521€

6

Μύκονος, Ελλάδα

08.00

22.00

7

Σαντορίνη, Ελλάδα

08.00

21.30

8

Πειραιάς

06.00

Ανατολική

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

19.00

Αναχωρήσεις: Κάθε Κυριακή από 19/04 έως 11/10
Εσωτερική καμπίνα από: 521 € • Ζητήστε μας το δρομολόγιο για τις
αναχωρήσεις: 26/4, 10, 24/5, 7, 21/6, 5, 19, 26/7, 9, 16, 30/8, 6, 20,
27/9, 11/10
Περιλαμβάνονται: Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πλήρης διατροφή • Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο • Ασφάλιση αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Λιμενικά τέλη 90 150 €, χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου, η κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών, προαιρετικές εκδρομές, αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Οι τιμές έχουν υπολογισθεί στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season) και διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία καμπίνα που επιλέγει ο πελάτης.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

1

Στοκχόλμη, Σουηδία

2

Στοκχόλμη, Σουηδία

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Διανυκτέρευση στο πλοίο
05.30*

Bαλτική Ανακάλυψη
ΜΕ ΤΟ COSTA MAGICA ΤΗΣ COSTA CRUISES

8ήμερη από 1249€

3

Ελσίνκι, Φινλανδία

08:00

18:00

4

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

07:00

-

5

Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

-

18:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ CLASSIC ΚΑΜΠΙΝΑ

6

Ταλίν, Εσθονία

09:00

17:00

7

Στοκχόλμη, Σουηδία

09:00

-

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

8

Στοκχόλμη, Σουηδία

Αποβίβαση

* Στην αναχώρηση 15/8 η αναχώρηση πραγματοποιείται στις 07.00

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

1/8

1299 €

1449 €

1629 €

15/8

1249 €

1399 €

1599 €

Noρβηγικά Φιόρδ

ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

1

Κοπεγχάγη, Δανία

2

Εν πλώ

-

-

ΜΕ ΤΟ COSTA FASCINOSA ΤΗΣ COSTA CRUISES

3

Χέλεσιλτ, Νορβηγία

08:00

09:00

3

Γκέιρανγκερ, Νορβηγία

11:00

18:00

8ήμερη από 1349€

4

Μπέργκεν, Νορβηγία

08:00

18:00

5

Σταβάνγκερ, Νορβηγία

07:30

16:30

6

Γκέτεμποργκ, Δανία

10:00

17:00

7

Βαρναμούντε, Γερμανία

08:00

19:00

8

Κοπεγχάγη, Δανία

08:30

17:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ CLASSIC ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

8/8

1229 €

1599 €

1749 €

22/8

1349 €

1499 €

1679 €

Δυτική Μεσόγειος
ΗΜΕΡΑ

ΛΙΜΑΝΙ

ΑΦΙΞΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

1

Τσιβιταβέκεια (Ρώμη), Ιταλία

-

19.00

2

Σαβόνα, Ιταλία

08.00

18.00

3

Μασσαλία, Γαλλία

08.30

17.00

4

Βαρκελώνη, Ισπανία

08.00

19.00

5

Πάλμα ντι Μαγιόρκα, Ισπανία

09.00

23.59

ΜΕ ΤΟ COSTA SMERALDA ΤΗΣ COSTA CRUISES

8ήμερη από 1099€
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΗ CLASSIC ΚΑΜΠΙΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ IC

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ EC

MΠΑΛΚΟΝΙ ΒC

6

Εν πλω

-

-

17/7

1099 €

1199 €

1299 €

7

Κάλιαρι, Ιταλία

07.00

17.00

24/7

1149 €

1249 €

1349 €

8

Τσιβιταβέκεια (Ρώμη), Ιταλία

08.00

31/7

1249 €

1349 €

1449 €

7/8

1269 €

1379 €

1489 €

Περιλαμβάνονται: Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνας της επιλογής σας • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απ’ ευθείας πτήσεις • Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό &
βραδινό) • Συμμετοχή στις διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του πλοίου • Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο • Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη και στη
Στοκχόλμη (στις αντίστοιχες αναχωρήσεις ) με Έλληνα συνοδό και τοπικό ξεναγό • Έμπειρος συνοδός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας • Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης έως 75 ετών ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 280 € - 320 € • Προαιρετική ταξιδιωτική ασφάλεια 20 €/άτομο • Προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης • Η χρέωση παροχής υπηρεσιών • Οι υπηρεσίες
του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης • Οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου • Είσοδοι στα μουσεία • Η κατανάλωση ποτών, αναψυκτικών • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα περιλαμβανόμενα Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες: 10 €/άτομο/ημέρα - Παιδιά 4-14 ετών: 5 €/άτομο/ημέρα - Παιδιά κάτω των 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ (προπληρώνονται ή χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο)
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ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΎ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ EE 2015/2302

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη ή
Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο
Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, σχολών,
εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το
πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες,
τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί
από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την
περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με
άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα
ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.)
στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του
ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής
των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως
το 30 % - ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το
τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης
με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι,
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10
πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού
στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση
και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του,
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις
ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το
αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Η εταιρεία μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και
ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ,
καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες
κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του
επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των
20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια
του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή
ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών),
όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο
ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων
«τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός
φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί
τόπου στα ξενοδοχεία.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και
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δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για
τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών,
λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους,
οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες
των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών,
πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα
εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών,
αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξίδευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες
της περιφέρειας να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται,
στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως,
θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10
ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη
μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας.
Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός
αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει
τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει
τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη
μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που
αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία
υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται
αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά
ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα
- Παρασκευή 10:00-17:00).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει
την επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει,
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.
Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να
βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η
μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή
οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον
δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας
αλλά με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός
ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για
τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας
ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών,
καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους
ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν
επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν
ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή
εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες
πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή
ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας
ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας
θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη
σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους

πιθανόν να µην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα,
λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζονται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετοχής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και
είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή
άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και
καθορίζεται από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και
των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική
κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα
δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και
το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση
των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει
ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο
και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το
δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και
αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται
για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00
της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός
δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη
χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με
πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν
υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από
το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν
θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι
αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές
ναυλώνουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια
των πτήσεων από πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του
ταξιδιού χωρίς την πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.
8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την
επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά
3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές
απαιτούνται. Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.)
είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα
ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται
θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή
στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει
όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό,
φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των
ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί

στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών,
ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης
για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι
των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα
οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα
με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν
ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται
σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των
αποσκευών και των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους ή να μην τα πάρετε μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή
με λεωφορείο) η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας
βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις
πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο
ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά
(μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου
με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι
ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις
(εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):
•

Προ 21 ημερών από την αναχώρηση:
€30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.

•

20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση:
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

•

13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

•

6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση
(non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται
μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί
τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που
πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για
τη χρήση αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια
αγώνων και άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους
είναι συνήθως αδύνατη.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ.
υπηρεσιών, τα ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να
φτάσουν στο 100%.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εταιρεία μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί
δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

