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ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2019

Εκδροµές στην Ελλάδα  Ταξίδια στην Ευρώπη  Μακρινά & εξωτικά ταξίδια
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ΓΛΥΦΑΔΑ

Φοίβης 17, 16674 
Τ 210 37 38 100
glyfada@smileacadimos.gr
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 09:00-18:00 
ΣΑΒ: 10:00-15:00
ΜΗ.Τ.Ε. 0261Ε600006550Υ1

ΑΘΗΝΑ
Ελ. Βενιζέλου 57, 10564  
Τ 210 37 38 000
info@smileacadimos.gr
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 09:00-18:00 
ΣΑΒ: 09:00-14:00 
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

Τρόποι πληρωμών 
Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατά-
θεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με απευθεί-
ας πληρωμή στα γραφεία μας. 

Για την έγκυρη κράτηση σας απαιτείται προκαταβο-
λή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης εντός 2 
εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αργότερο έως 
και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού ή της 
προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτη-
ρίων ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ει-
δικούς όρους ακυρώσεων, παρακαλούμε να ενημε-
ρώνεστε από τους εκπροσώπους του γραφείου μας. 

EUROBANK: 
0026.0072.70.0200466388  
IBAN: GR6302600720000700200466388

ΕΘΝΙΚΗ: 
040/002959-90
IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK: 
101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: 
SMILE ACADIMOS ΙΚΕ 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε 
να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνο-
μα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την 
κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε

Έως 6 άτοκες δόσεις σε  
επιλεγμένα πακέτα διακοπών  
& ταξίδια εξωτερικού!

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ανδ. Παπανδρέου 39, 15232  
Τ 210 37 38 200
chalandri@smileacadimos.gr

ΔΕΥ, ΤΕΤ: 09:00-18:00 | ΣΑΒ: 10:00-16:00
ΤΡΙ, ΠΕΜ, ΠΑΡ: 09:00-20:00 
ΜΗ.Τ.Ε. 0259E600005688Y1

Ισχύει για όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα επιστροφή. Από την ενέργεια εξαιρού-
νται τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

Στις αναγραφόμενες τιμές των ξενοδοχείων και 
εκδρομών εσωτερικού του καταλόγου μας δεν 
περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει 
από 1/1/2018. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται 
ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο, καταβάλλεται 
από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο και 
ανέρχεται σε:

0,50 €  |  ενός ή δύο αστέρων
1,50 €  |  τριών αστέρων
3,00 €  |  τεσσάρων αστέρων
4,00 €  |  πέντε αστέρων

#travelwithsmile

Ενημερωθείτε για τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, τα αναλυτικά 
προγράμματα και όλες τις νέες προσφορές στο
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Παραδοσιακή 
Μεσσηνία
Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμάτα
Πρωινή αναχώρηση και άφιξη στην Καλαμάτα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και 
στο Λαογραφικό Μουσείο, εάν είναι ανοιχτό, και στη συνέχεια θα δούμε την 
εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Προσκύνημα στον Μητροπολιτικό ναό της 
πολιούχου Υπαπαντής και έπειτα θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων, το 
οποίο λειτουργεί από το 1986. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και περίπατο στην 
παλιά πόλη. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας PHARAE PALACE 4* ή 
ELYSIAN LUXURY HOTEL 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Πύλος - Μεθώνη
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Πύλο, αμφιθεατρικά χτισμένη προς το 
λιμάνι, με το νησάκι Σφακτηρία απέναντί της. Άφιξη και περιήγηση στο καλοδι-
ατηρημένο κάστρο (αν είναι ανοικτό). Στη συνέχεια οδηγούμαστε στη Μεθώνη. 
Επίσκεψη στο κάστρο της πόλης μέχρι το μπούρτζι και ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λιμένι - Αρεόπολη - Διρός
Πρωινό και αναχώρηση. Περνώντας από τους οικισμούς Καρδαμύλη, Οίτυλο, Λι-
μένι φθάνουμε στο Σπήλαιο του Διρού (επίσκεψη με βάρκα προαιρετικά). 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Αρχαία Μεσσήνη & Αρχαιολογικό Μουσείο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη. Πρόκειται για σημαντική αρχαία 
πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες. Ξενάγηση 
από επίσημο ξεναγό και ακολούθως θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο 
(είσοδος ελεύθερη). Πορεία επιστροφής στην Αθήνα. 
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 3ο ΑΤΟΜΟ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

26/10 2 145 € 105 € 75 €

25/10 3 215 € 155 € 110 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:453 & 4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 PHARAE PALACE 169 € 155 € 230 € 80 €

25/10 4 PHARAE PALACE 219 € 205 € 295 € 90 €

26/10 3 ELYSIAN 199 € 165 € 320 € 80 €

25/10 4 ELYSIAN 285 € 255 € 465 € 90 €

Elysian Hotel: Επιβάρυνση για Θέα Θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη βραδιά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις 
που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
Pharae Palace 4* ή Elysian Luxury Hotel 5*, στην Καλαμάτα 
✓ Ημιδιατροφή ✓ Ξενάγηση στην Αρχαία Μεσσήνη  
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδο-
χείων. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

ELYSIAN LUXURY HOTEL
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Ένα ολοκαίνουριο ξενοδοχείο 5 αστέρων στη δυτική παραλία της Καλαμάτας, όσο πρέπει 
μακριά από το κέντρο, αλλά σε απόσταση αναπνοής από την «καρδιά» της πόλης.

Μια καλαίσθητη συλλογή από 44 πολυτελή δωμάτια και σουίτες με 22 ιδιωτικές πισίνες 
υποδέχεται τον επισκέπτη με εκλεπτυσμένη διακόσμηση και αίσθηση αποκλειστικότητας. Όλα 
τα δωμάτια και οι σουίτες διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, TV, Wi-Fi, επώνυμα κλινοσκεπά-
σματα, υπέρδιπλα αναπαυτικά κρεβάτια, επιπλωμένες βεράντες.

Στις εγκαταστάσεις του Elysian Luxury Hotel & Spa λειτουργούν καφέ, εστιατόρια, μπαρ, 
εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήρια, χώροι ευεξίας.

ΝΕΟ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ELYSIAN LUXURY HOTEL

Ν Ε Ο Κ Τ Ι Σ Τ Ο

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

GV: GARDEN VIEW

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2) 3
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Airotel Achaia Beach 4* στην Πάτρα ✓ Ημιδιατροφή 
(το δείπνο προσφέρεται σε μενού 4 πιάτων) ✓ Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό ✓ Αρχηγός/συνο-
δός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 08:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

26/10 3 169 € 150 € 210 €

25/10 4 225 € 195 € 295 €

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα
Πρωινή αναχώρηση για τη Λίμνη Τσιβλού. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800 μέτρων 
και δημιουργήθηκε το 1913, από μια μεγάλη κατολίσθηση που έφραξε την κοίτη 
του ποταμού Κράθη. Περιήγηση στη λίμνη και μετάβαση στη Ζαρούχλα, ορεινό 
οικισμό της Αχαΐας. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
AIROTEL ACHAIA BEACH 4* στην Πάτρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.

2η μέρα: Οδοντωτός - Διακοφτό - Καλάβρυτα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό στα Κα-
λάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού. Στη 
συνέχεια επιβίβαση στο πούλμαν και επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας. 
Επιστροφή στην πόλη και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: «Achaia Clauss» - Πάτρα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου 
«Achaia Clauss», όπου θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα κελάρια με τα 
δρύινα σκαλιστά βαρέλια, την κάβα και τα πέτρινα κτίρια. Επιστροφή στην Πάτρα 
για να επισκεφθούμε τον ιερό Ναό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Χρόνος για 
βόλτα και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Χωριά Ζήρειας - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα χωριά της Ζήρειας και τη Στυμφαλία 
Λίμνη, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Περιβάλλοντος (αν είναι ανοιχτό). Στη 
συνέχεια περνώντας από την Καστανιά (μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920μ.) και 
τον Φενεό θα φθάσουμε στην τεχνητή Λίμνη Δόξα και στο μοναστήρι του Αγίου 
Γεωργίου Φενεού, που χτίστηκε το 17ο αιώνα. Επιστροφή στην Καστανιά για 
προαιρετικό γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Μαγευτική διαδρομή με 
τον Οδοντωτό...
Καλάβρυτα - Χωριά Ζήρειας

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

26/10 2 99 € 80 € 149 €

25/10 3 145 € 115 € 220 €

1ο παιδί έως 12 ετών 25 € ανά διανυκτέρευση.
Το δείπνο είναι σε σερβιριζόμενο μενού 4 πιάτων

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!
ACHAIA BEACH

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Nautica Bay 3* Sup ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Το εισιτήριο για τις Σπέτσες ✓ Ξενάγηση στην Επίδαυρο ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. 
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 26/10
Ώρα αναχώρησης: 08:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ BNG 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ BNG 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 155 € 140 € 195 € 70 €

1η μέρα: Αθήνα - Επίδαυρος - Πόρτο Χέλι
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω διαδρομής Λουτρών Ωραίας Ελένης-Παλαιάς Επι-
δαύρου φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, όπου θα ξεναγηθούμε 
από επίσημο ξεναγό στο Μουσείο και το ξακουστό Αρχαίο Θέατρο. Συνεχίζουμε 
για το Πόρτο Χέλι, πασίγνωστο θέρετρο της Αργολίδας, χτισμένο σε φυσικό λιμάνι. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NAUTICA BAY 3*SUP. Δείπνο.

2η μέρα: Σπέτσες
Πρωινό και αναχώρηση για τις Σπέτσες, το ηρωικό νησί της Επανάστασης του 
’21, που γέννησε στιβαρούς καπεταναίους και «άνδρωσε» την καπετάνισσα 
Μπουμπουλίνα. Οι Σπέτσες είναι το «νησί των αρωμάτων», γεγονός που το 
επιβεβαιώνει και το όνομά του με τις Ιταλικές ρίζες που έλκει την προέλευσή του 
από τους Ενετούς, οι οποίοι πέρασαν από τα χώματά της: Isola di Spezzies, το 
«μυροβόλο νησί». Επίσκεψη στο Μουσείο με το ηρωικό όνομα, αυτό της ηρωίδας 
της Επανάστασης του 1821 Μπουμπουλίνας. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για να περπατήσουμε στα καλντερίμια, να πιούμε καφέ και να γευματίσου-
με. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ναύπλιο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο. Επίσκεψη στο φρούριο 
Παλαμήδι, το οποίο κατασκευάστηκε το 1687 από τους Βενετούς και διατηρεί-
ται σε άριστη κατάσταση. Αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα επιτεύγματα της 
Βενετσιάνικης αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια θα δούμε την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, την Παλιά Πόλη και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγματος. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια και το απόγευμα πορεία επιστρο-
φής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι  
Η «Ελληνική Ριβιέρα»
Αρχαία Επίδαυρος - Σπέτσες

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ BNG 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ BNG 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

26/10 2 93 € 65 € 122 € 31 €
25/10 3 135 € 95 € 175 € 50 €

BNG: BUNGALOW    1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για 
θέα θάλασσα στο κεντρικό κτίριο 8 € το δωμάτιο/νύχτα. Δυνατότητα 
συμμετοχής στην κρουαζιέρα Σπέτσες & Ύδρα στις 27/10: 25€/άτομο.

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!
NAUTICA BAY SUP

Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 8€ ανά διανυκτέρευση 
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 1/10. Μετά επιβαρύνονται κατά 15%.

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)4
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Χωριά Ζήρειας 
Οδοντωτός
Αρχαία Επίδαυρος - Ναύπλιο
1η μέρα: Αθήνα - Χωριά Ζήρειας
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα χωριά της Ζήρειας. Ανάμεσα στα θαυ-
μάσια δημιουργήματα της φύσης που θα θαυμάσουμε είναι η Στυμφαλία Λίμνη, 
όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, περνώντας 
από την Καστανιά (μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920μ.) και τον Φενεό, θα φθά-
σουμε στην τεχνητή Λίμνη Δόξα και στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού. 
Πρόκειται για τριώροφο επιβλητικό και εντυπωσιακό κτίσμα Βυζαντινού ρυθμού, 
που ανεγέρθηκε το 17ο αιώνα. Επιστροφή στην Καστανιά για το μεσημεριανό 
προαιρετικό γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο KALAMAKI BEACH 4*. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαία Επίδαυρος - Ναύπλιο
Πρωινό και αναχώρηση για την ξακουστή Επίδαυρο με τον αρχαιολογικό της 
χώρο, το μουσείο και το αρχαίο θέατρο. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο 
σημαντικό αυτό λατρευτικό και θεραπευτικό κέντρο της αρχαιότητας, αφού εκεί 
βρισκόταν το Ασκληπιείο, η έδρα του ομώνυμου θεού ιατρού. Συνεχίζουμε για την 
πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο. Επίσκεψη στο Παλαμήδι 
και έπειτα περιήγηση στην πόλη για να γνωρίσουμε τα αξιοθέατα όπως τον Αγ. 
Σπυρίδωνα, την Ακροναυπλία, την πλατεία Συντάγματος. Ελεύθερος χρόνος για 
βόλτα και γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Οδοντωτός - Διακοφτό - Καλάβρυτα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό στα 
Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Θα απολαύσουμε ένα μαγευτικό 
ταξίδι μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού, το οποίο αποτελεί ένα από 
τα ωραιότερα αξιοθέατα της Ελληνικής φύσης. Θα θαυμάσουμε το πράσινο, τα 
πλατάνια και τα τρεχούμενο νερό, ενώ μικρά παλιά πετρόκτιστα σπιτάκια συμπλη-
ρώνουν την παραμυθένια εικόνα. Ελεύθερος χρόνος στα Καλάβρυτα για βόλτα και 
προαιρετικό γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 2ο ΠΑΙΔΙ 7-12

26/10 2 99 € 79 € 150 € 55 €

25/10 3 145 € 115 € 220 € 80 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
27/10 μουσική με DJ κατά τη διάρκεια του δείπνου 
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 18 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30 € ανά άτομο

Αναχώρηση: 26/10
Ώρα αναχώρησης: 08:153 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ 
ECO*

1ΚΛΙΝΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

4-12

26/10 3 169 € 140 € 199 € 215 € 80 €

ECO: ECONOMY (ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ)

Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 18 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που 
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kalamaki 
Beach Hotel 4* στο Καλαμάκι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
✓ Το εισιτήριο για τον Οδοντωτό ✓ Ξενάγηση από επίσημο 
ξεναγό στην Αρχαία Επίδαυρο ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδο-
χείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

KALAMAKI BEACH HOTEL
ΚΑΛΑΜΑΚΙ
Απολαύστε ζεστή φιλοξενία, χαλαρωτικές διακοπές και μοναδικές στιγμές ξεκούρασης 
μέσα σε μια καταπράσινη όαση, με θέα το Σαρωνικό κόλπο. Το Kalamaki Beach αποτελεί 
την ιδανική βάση για εκδρομές και εξορμήσεις καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στον Ισθμό 
της Κορίνθου, το Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο, τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια και τα ορεινά 
θέρετρα της Κορινθίας.

Διαθέτει 80 πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια, με ανέσεις και παροχές που υπόσχονται 
άνετη διαμονή, όλα κλιματιζόμενα, Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση. Οι εγκαταστάσεις του ξε-
νοδοχείου περιλαμβάνουν εστιατόρια, μπαρ, παιδική χαρά, γήπεδα, εγκαταστάσεις αναψυχής 
και γυμναστήριο.

5

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Belle Helene 3* στο Βαθύ 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ SV 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 159 € 120 € 205 € 80 €

SV: SEA VIEW

1η μέρα: Αθήνα - Σπάρτη - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Βαθύ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σπάρτη. Με την άφιξή μας θα επισκεφθούμε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε Νεοκλασικό κτίριο και φιλοξενεί 
ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 
τη Νεολιθική μέχρι την ύστερη Ρωμαϊκή εποχή. Επόμενος σταθμός μας το 
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, που θα σας ταξιδέψει στον πολιτισμό, την 
ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον Ελλαδικό 
χώρο. Ελεύθερος χρόνος στη σύγχρονη, ανθρώπινη πόλη με τους φαρδείς 
δρόμους και τα Νεοκλασικά κτίσματα, για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδο-
χείο BELLE HELENE 3*, στο Βαθύ. Τακτοποίηση, δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Γερολιμένας
Πρωινό με τοπικά προϊόντα. Αρχίζουμε τις επισκέψεις της ημέρας με το σπή-
λαιο Βλυχάδα του Διρού, στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα περιηγηθούμε 
με βάρκα και θα θαυμάσουμε τους εξαίσιους σταλακτίτες και σταλαγμίτες που 
δημιούργησε η φύση. Συνεχίζουμε με την «αετοφωλιά των Μαυρομιχαλαίων», 
την Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στον 
Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου. Από εδώ 
ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Ολοκληρώνουμε την ημέρα με στάση στον 
απάνεμο όρμο του Γερολιμένα για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μονεμβασιά - 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, την εκκλησία του Ελκόμενου 
Χριστού, τον Ναό της Παναγίας της Χρυσαφίτισσας και τα πάμπολλα μαγαζάκια με 
τα τοπικά ενθύμια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Λακωνική Μάνη 
Με ζεστή φιλοξενία στο αγαπημένο 
Belle Helene, στο Βαθύ Γυθείου

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ SV 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

26/10 2 99 € 55 € 149 € 55 €

25/10 3 145 € 80 € 220 € 80 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!
BELLE HELENE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini 3* στην Αρε-
όπολη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

25/10 4 225 € 209 € 349 € 160 €

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Γύθειο - Αρεόπολη
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, 
την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό. Μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο, με το νησιώτικο 
χρώμα και το νησάκι Κρανάη. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα άφιξη 
στην Αρεόπολη. Τακτοποίηση ξενοδοχείο KASTRO MAINI 3*. Δείπνο.
2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας
Πρωινό και ξεκινάμε με επίσκεψη στον οικισμό της Κυπάρισσου, που χτίστηκε 
στη θέση της αρχαίας Καινήπολης. Στον οικισμό Κοίτα θα δούμε τα πυργόσπιτα 
και τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία. Συνεχίζουμε για τον πιο διάσημο οχυρωμένο 
οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Καθ’ οδόν για το Ταίναρο θα δούμε πολλούς πύρ-
γους, καθώς και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Επόμενος σταθμός το λιμάνι του 
Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Κατά 
την επιστροφή στο ξενοδοχείο θα πιούμε καφέ στον όρμο του Γερολιμένα. Δείπνο.
3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Λιμένι
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και επίσκεψη (προαιρετική βαρκάδα) στο σπήλαιο 
Βλυχάδα του Διρού. Συνεχίζουμε με την «αετοφωλιά των Μαυρομιχαλαίων», την 
Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου. Τελευταίος σταθμός μας 
το παραθαλάσσιο Λιμένι για περίπατο και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πανοραμική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη, περνώ-
ντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και την Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα 
των Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα και την πολιούχο Υπαπαντή. Ελεύ-
θερος χρόνος για βόλτα και γεύμα και αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Παραδοσιακή Μάνη 
Με διαμονή στην Αρεόπολη,  
στο πετρόχτιστο «Κάστρο Μαΐνη»

KASTRO MAINI KASTRO MAINI

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

SV: SEA VIEW

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)6



77

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτε-
λές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Kyniska Palace 
Conference & Spa 5* στον Μυστρά ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

3 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 26/10
Ώρα αναχώρησης: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 189 € 135 € 355 € 75 €

1η μέρα: Αθήνα - Ναός Επικούρειου Απόλλωνα - Ανδρίτσαινα - Μυστράς
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον «Παρ-
θενώνα» της Πελοποννήσου: σε υψόμετρο 1.130μ. στέκει αγέρωχος ο ναός του 
Επικούρειου Απόλλωνα. Κατασκευαστής του θεωρείται ο Ικτίνος, που μαζί με τον 
Καλλικράτη σχεδίασε τον Παρθενώνα. Επόμενος σταθμός μας η Ανδρίτσαινα, ένα 
από τα ομορφότερα πέτρινα χωριά της Πελοποννήσου με τον πελώριο πλάτανο 
στην πλατεία του. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τη Σπάρτη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο KYNISKA PALACE CONFERENCE & SPA 5* στον Μυστρά. Δείπνο.

2η μέρα: Γύθειο
Πρωινό και αναχώρηση για το Γύθειο, την πόλη με το νησιώτικο χρώμα και  
κυριότερο λιμάνι του Λακωνικού κόλπου. Επίσκεψη στο νησάκι Κρανάη, που, 
σύμφωνα με τη Μυθολογία, ήταν το καταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας Ελένης. 
Εκεί βρίσκεται και ο πύργος του Τζανετάκη, στον οποίον στεγάζεται το Μουσείο 
της Μάνης, καθώς και ο Φάρος του 1873. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα 
ταβερνάκια της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μυστράς - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά (είσοδος 
ελεύθερη), απλωμένη στην πλαγιά του ομώνυμου λόφου, που ακόμα και σήμερα 
αποπνέει την αίγλη ενός ένδοξου παρελθόντος. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε 
Νεοκλασικό κτίριο και φιλοξενεί ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή. Επόμενος 
σταθμός το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, που θα σας ταξιδέψει στον 
πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής 
στον Ελλαδικό χώρο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για βόλτα και γεύμα. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Θησαυροί της Λακωνίας
Πολυτελής διαμονή 5 αστέρων στο  
νεόκτιστο Kyniska Palace, στον Μυστρά

ΝΕΟ

KYNISKA PALACEKYNISKA PALACE

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Tripoli City 
Hotel 3* στην Τρίπολη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 26/10
Ώρα αναχώρησης: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

26/10 3 169 € 225 €

1η μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Σπήλαιο Κάψια - Τρίπολη
Αναχώρηση από Αθήνα. Μέσω Μεγαλόπολης φθάνουμε σε μια πανέμορφη 
τοποθεσία κοντά στο χωριό Βάστα, όπου βρίσκεται το μοναδικό εκκλησάκι της Αγίας 
Θεοδώρας. Ο προσκυνητής δύσκολα μένει ασυγκίνητος μπροστά στο θέαμα των 17 
τεράστιων δέντρων που έχουν φυτρώσει στη σκεπή της εκκλησίας του 9ου αιώνα! 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Σπήλαιο Κάψια, από τα 10 πιο αξιόλογα της Ελλά-
δας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο TRIPOLI CITY 3* στην Τρίπολη. Δείπνο.

2η μέρα: Μονή Μαλεβής - Καστάνιτσα (Γιορτή Κάστανου)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής, όπου θα προσκυ-
νήσουμε τη θαυματουργή εικόνα και θα θαυμάσουμε τις αξιόλογες αγιογραφίες. 
Συνεχίζουμε για την Καστάνιτσα με τον Βυζαντινό Πύργο του Καψαμπέλη, όπου 
θα μας εντυπωσιάσει η πανοραμική θέα ως τις κορυφές του Πάρνωνα, με τα 
δάση από καστανιές, τα έλατα, τα πεύκα, μέχρι και τον Αργολικό Κόλπο. Στην πλα-
τεία του χωριού αυτήν τη μέρα αναβιώνει ένα από τα παλαιότερα έθιμα, η γιορτή 
του κάστανου, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε γλυκά και φαγητά 
μαγειρεμένα με κάστανο και να παρακολουθήσετε παραδοσιακούς χορούς από 
τοπικά συγκροτήματα. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Δημητσάνα - Στεμνίτσα - Ψάρι («Αρκαδιανή») - Καρύταινα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Δημητσάνα, ιστορικό χωριό χτισμένο σε 
λοφοράχη σε υψόμετρο 950μ. Ελεύθερος χρόνος. Έπειτα θα μεταβούμε στη Στε-
μνίτσα, παλιό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας. Θα περπατήσουμε στα γραφικά σοκάκια 
του χωριού για να δούμε το ηρώο των αγωνιστών του ’21. Συνεχίζουμε για το 
πρότυπο κέντρο γεύσεων και σπιτικής μαγειρικής «Αρκαδιανή», στο χωριό Ψάρι. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε την ιστορική Καρύταινα με το πεντάτοξο γεφύρι και το 
Φραγκικό κάστρο του 13ου αιώνα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Γιορτή Κάστανου στην 
κορυφή του Πάρνωνα!
Σπήλαιο Κάψια - Αγ. Θεοδώρα Βάστας

TRIPOLI CITY TRIPOLI CITY

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)



8

1η μέρα: Αθήνα - Σιάτιστα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα για τη Σιάτιστα, την πόλη των γουναράδων με τα πολλά 
αρχοντικά, επιβλητική και αγέρωχη, χτισμένη σε υψόμετρο 900μ. Επίσκεψη στην 
Αγία Παρασκευή του 1677, με το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο και τις υπέροχες 
αγιογραφίες, και σε κάποιο από τα αρχοντικά της πόλης. Συνεχίζουμε και φθάνουμε 
στην Καστοριά. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας LIMNEON RESORT & SPA 
4* ή TSAMIS HOTEL 3* SUP. Τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.

2η μέρα: Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, Μικρή 
και Μεγάλη Πρέσπα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, το μεγαλύτερο χωριό της 
περιοχής, γνωστό για τα περίφημα φασόλια Πρεσπών. Μετάβαση στο νησάκι του 
Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, που πρόσφατα ενώθηκε με την ξηρά 
με γέφυρα. Τέλος, θα επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες, με τα μοναδικά δείγματα 
αρχιτεκτονικής. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια με τοπικές σπεσιαλιτέ. Στο 
γυρισμό θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομου-
σείο. Θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό και θα έχουμε τη δυνατότη-
τα να επισκεφθούμε το σπήλαιο. Δίπλα μας η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. 

Περιήγηση στην πόλη με τα αρχοντικά, τις Βυζαντινές 
εκκλησίες, την πανέμορφη λίμνη και την περιοχή 
Ντολτσό. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα πρόσφατο 
απόκτημα της πόλης, το Νέο Ενυδρείο γλυκού νερού 
και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυρο-
χώρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Νυμφαίο («Αρκτούρος») - Κέντρο 
ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό και 
ιστορικό Νυμφαίο, για να επισκεφθούμε το κέντρο 
ενημέρωσης του «Αρκτούρου». Χρόνος για καφέ και 
αναχώρηση για Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ 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 (το δείπνο 
προσφέρεται σε σερβιριζόμενο μενού) ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επι-
λογής σας Tsamis 3* Sup ή Limneon Resort & Spa 4*, δίπλα στη λίμνη ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 07:00

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 06:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 145 € 120 € 215 € 105 €

25/10 4 198 € 160 € 285 € 145 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

25/10 4 TSAMIS 215 € 175 € 305 € 165 €

25/10 4 LIMNEON 259 € 200 € 340 € 190 €

1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
Αναχώρηση από την Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν και 
μέσω της πανέμορφης Βέροιας (σύντομη στάση), φθάνουμε στον ορεινό παρα-
δοσιακό 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, στα 1.998 μέτρα. Άφιξη στο ξενοδοχείο LITHOS 
RESORT & SPA 3* SUP, στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο. Τακτοποίηση, δείπνο.

2η μέρα: Δισπηλιό - Μονή Μαυριώτισσας - Καστοριά
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομουσείο 
Καστοριάς, όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό. Στη συνέχεια 
μετάβαση στη λίμνη, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Μαυριώτισσας του 
11ου αιώνα. Περιήγηση στην παλιά πόλη Ντολτσό, ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφη-
μους καταρράκτες Κάρανο και συνεχίζουμε για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, 
13χλμ. από την Αριδαία. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του Θερμοπόταμου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να απολαύσουμε τις δωρεάν παροχές του Spa 
(χαμάμ, σάουνα). Δείπνο.

4η μέρα: Νυμφαίο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Νυμφαίο, όπου βρίσκεται ο «Αρκτούρος», το Ευ-
ρωπαϊκό κέντρο προστασίας της καφέ αρκούδας (ΜΚΟ). Ο επισκέπτης μπορεί 
να γνωρίσει το περιβαλλοντικό κέντρο και να θαυμάσει την τοπική αρχιτεκτονι-
κή με τις μεταλλικές σκεπές. Ελεύθερος χρόνος στον παραδοσιακό οικισμό για 
να δοκιμάσετε τις χειροποίητες πίτες. Το Νυμφαίο ιδρύθηκε περίπου το 1385 
στον ορεινό όγκο Βίτσι, αποτέλεσε 
ονομαστό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας 
για τρεις αιώνες και είναι σήμερα 
ένα αξιόλογο τουριστικό θέρετρο στη 
Δυτική Μακεδονία. Πορεία για Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: 
Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

Φθινοπωρινά τοπία της
αρχοντικής Καστοριάς
Πρέσπες - Νυμφαίο - Αρκτούρος

Καϊμακτσαλάν 
Παλαιός Άγ. Αθανάσιος
Λουτρά Πόζαρ - Καστοριά - Νυμφαίο

LIMNEON

TSAMIS

LITHOS RESORT

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)8
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Η Θεσσαλονίκη 
γιορτάζει!
Βεργίνα - Οχυρό Ρούπελ 
Λίμνη Κερκίνη
1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και 
επίσκεψη (ξενάγηση από επίσημο ξεναγό) στο Μουσείο της Βεργίνας, χτισμένο 
ακριβώς κάτω από το μεγάλο τύμβο, όπου θα θαυμάσουμε ευρήματα ανεκτί-
μητης αξίας. Συνεχίζουμε για τη Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας PORTO PALACE HOTEL 5* ή LAZART HOTEL 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Σουρωτή (Τάφος Αγ. Παϊσίου) - Θεσσαλονίκη (με επίσημο ξεναγό)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σουρωτή, όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου 
Ιωάννου Θεολόγου. Εκεί βρίσκονται τα λείψανα του Αγ. Αρσενίου του Καππαδόκη, 
όπως και ο τάφος του Γέροντα Παϊσίου. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για ξενάγηση 
στα κυριότερα αξιοθέατά της: Παλιός Σταθμός, Λαδάδικα, Λευκός Πύργος, περιοχή 
των Εποχών, Κάστρα, Άγιος Δημήτριος, Ρωμαϊκή Αγορά, Γαλεριανό Συγκρότημα 
και Ροτόντα. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, καφεδάκι και 
γεύμα στα Λαδάδικα με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη ακολου-
θώντας τη διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο στρατι-
ωτικό Μουσείο με τα πολλά κειμήλια από την περιοχή και σε τμήματα Οχυρών. 
Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους 
της Ευρώπης, με σπάνια είδη όπως ερωδιοί, νερόκοτες, γλαρόνια κ.ά. Δυνατότητα 
γύρου της λίμνης με βάρκες (προαιρετικά). Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και 
χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για περίπατο στο κέντρο της πόλης και στην παρα-
λιακή. Η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση αρχίζει και αναμένεται να εντυπωσιάσει, 
όπως κάθε χρόνο, τον επισκέπτη! Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD *FAMILY SUITE (2+2)

26/10 2 119 € 75 € 189 € 390 €

25/10 3 169 € 110 € 280 € 575 €

SUP: SUPERIOR, STD: STANDARD

1ο παιδί έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 10 ετών

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ SUP 1o ΠΑΙΔΙ 2-12

26/10 2 129 € 95 € 199 € 40 €

25/10 3 190 € 140 € 295 € 60 €

SUP: SUPERIOR

Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 06:454 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-10

25/10 4 LAZART HOTEL 5* 239 € 205 € 340 € 95 €

25/10 4 PORTO PALACE 5* 259 € 215 € 350 € 125 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Porto Palace Hotel 
5* ή στο Lazart Hotel 5* στη Θεσσαλονίκη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ξενάγηση στη 
Βεργίνα και στη Θεσσαλονίκη ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείων. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

LAZART HOTEL

PORTO PALACE HOTEL 

9

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μουσείο Μανιταριών - Περιβόλι

Πρωινή αναχώρηση για Καλαμπάκα, όπου θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Φυσι-
κής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών. Συνεχίζουμε προς το Ελευθε-
ροχώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου και φθάνουμε στο χωριό Περιβόλι Γρεβενών. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VALIA CALDA 2* στο Περιβόλι. Δείπνο.

2η μέρα: Βάλια Κάλντα (με 4x4) - Βοβούσα

Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την Βάλια Κάλντα. Από το χωριό 
Περιβόλι με 4x4 (mini bus & τζιπ) προαιρετικά θα μπούμε στην Βάλια Κάλντα, 
όπου θα ενημερωθούμε για την πανίδα και τη χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού 
(καιρού επιτρέποντος). Όσοι πεζοπορούν θα προχωρήσουν, πάντα με ειδικούς 

συνοδούς, μέχρι το Αρκουδόρεμα. 
Το απόγευμα θα φθάσουμε στη 
Βοβούσα, το τελευταίο χωριό του 
ανατολικού Ζαγορίου, στα 1.000 
μέτρα υψόμετρο. Θα δούμε τη 
γέφυρα του Μήσιου (1748) και θα 
θαυμάσουμε τα πετρόχτιστα σπίτια. 
Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Σαμαρίνα - Πέτρινα Γεφύρια - Σπήλαιο

Πρωινό και αναχώρηση για τη χιλιοτραγουδισμένη Σαμαρίνα, σε υψόμετρο 
1.550 και σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, με παραδοσιακές ταβέρνες και καφέ. 
Συνεχίζουμε την εκδρομή μας για το πέτρινο γεφύρι του Αζίζ Αγά κοντά στο 
Τρίκωμο. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επόμενος σταθμός το γεφύρι του 
Ζιάκα, λίγο έξω από το χωριό, και από εκεί θα μεταβούμε στο Σπήλαιο, όπου 
θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας. Αναχώρηση για το χωριό Λάβδα 
και επίσκεψη στο Μουσείο Μανιταριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα

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 για Αθήνα μέσω 
Καλαμπάκας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ 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 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Valia Calda 2* στο 
Περιβόλι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Τα 4χ4 για την Βάλια Κάλντα. 

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 07:15

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 165 € 135 € 260 € 80 €

25/10 4 220 € 180 € 345 € 90 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

25/10 4 235 € 195 € 295 € 180 €

1η μέρα: Αθήνα - Νεκρομαντείο Εφύρας - Πηγές Αχέροντα - Άρτα
Πρωινή αναχώρηση για το Νεκρομαντείο Εφύρας, στις βορειοδυτικές όχθες της 
Λίμνης Αχερουσίας στην Πρέβεζα, που αποτελούσε την είσοδο των ψυχών στον 
κάτω κόσμο. Επίσκεψη και αναχώρηση για τις πηγές του ποταμού Αχέροντα, 
στο χωριό Γλυκή. Χρόνος για γεύμα και άφιξη στο ξενοδοχείο BYZANTINO 
HOTEL 4*, στην Άρτα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: 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 μας τα Πράμαντα, το ονομαστό μαστοροχώρι με τη γνήσια Ηπειρώτικη 
αρχιτεκτονική. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθού-
με τους γειτονικούς Μελισσουργούς, για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης - Πρέβεζα
Πρωινό και αναχώρηση για το Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης. Ανα-
χώρηση για την Πρέβεζα, περιήγηση στην παλιά πόλη με το Σεϊτάν Παζάρ, τον 
πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο και χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Παναγία Παρηγορήτισσα - Γεφύρι Άρτας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Παρηγορήτισσας 
του 13ου αιώνα, αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Στο ιερό του 
ναού υπάρχουν αγιογραφίες του 16ου & 17ου αιώνα. Επίσης, στον κεντρικό 
τρούλο σώζεται το ψηφιδωτό του Παντοκράτορα και τμήματα του μαρμάρινου 
τέμπλου. Τελευταίος σταθμός μας το ξακουστό λιθόχτιστο γεφύρι της Άρτας, 

πάνω από τον ποταμό Άραχθο. Έγινε γνωστό 
από το ομώνυμο θρυλικό τραγούδι που ανα-
φέρεται στην «εξ ανθρωποθυσίας» θεμελίωσή 
του. Το μήκος του είναι 145μ. και το πλάτος 
3,75μ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

Συνοπτικό 3ήμερης: 
Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Βάλια Κάλντα (Πυρήνας) 
Βασιλίτσα
Σαμαρίνα - Πέτρινα Γεφύρια

Φθινοπωρινή απόδραση 
στα Τζουμέρκα
Νεκρομαντείο Εφύρας - Πρέβεζα

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

BYZANTINO HOTEL
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Πανόραμα 
Ιωαννίνων
Πάπιγκο - Μέτσοβο - Δωδώνη
1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμίας - Δομοκού - Καλαμπάκας φθάνου-
με στο πετρόχτιστο και γραφικό Μέτσοβο. Χρόνος για γνωριμία με το χωριό 
και αγορές τοπικών προϊόντων. Αναχώρηση για τα Γιάννενα, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας SAZ CITY HOTEL 4* ή THE 
LAKE HOTEL 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι
Πρωινό και αναχώρηση για το ανατολικό και κεντρικό Ζαγόρι. Περνώντας από 
την Αρίστη και μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο Μεγάλο 
Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε 
από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997). 
Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους με τα χαρακτηριστικά γεφύ-
ρια Κόκκορου και Πλακίδα (ή Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Μονή Τσούκας - Νησάκι - Κάστρο
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου θα επισκεφθούμε το 
μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεοδώρου Παπαγιάννη», με τα υπέροχα γλυπτά. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Μονή Τσούκας, σε υψόμετρο 760μ., με 
υπέροχη θέα στη χαράδρα του Αράχθου. Επιστροφή στην πόλη και μετάβαση 
με το καραβάκι στο γραφικό νησάκι, όπου θα επισκεφθούμε το μουσείο Αλή 
Πασά. Επιστροφή στα Γιάννενα και χρόνος ελεύθερος στην παλιά πόλη για να 
επισκεφθείτε το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο-τζαμί του Ασλάν Πασά και 
την ακρόπολη Ιτς Καλέ, με το Βυζαντινό Μουσείο και τον τάφο του Αλή Πασά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Δωδώνη - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική Δωδώνη, γνωστή κυρίως από το 
Αρχαίο Θέατρο και το Μαντείο. Επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα 
ομοιώματα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

26/10 2 140 € 80 € 225 €

25/10 3 205 € 85 € 325 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ CITY 

VIEW
2ΚΛΙΝΟ LAKE 

VIEW
2ΚΛΙΝΟ SUP CITY 

VIEW
2ΚΛΙΝΟ  
J.SUITE

3o ΑΤΟΜΟ 
J.SUITE

26/10 2 135 € 138 € 140 € 150 € 60 €

25/10 3 202 € 207 € 210 € 225 € 90 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 07:004 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12 2ο ΠΑΙΔΙ 4-12

25/10 4 THE LAKE HOTEL 5* 285 € 190 € 395 € 105 € 180 €

25/10 4 SAZ CITY HOTEL 4* 292 € 175 € 435 € - -

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής 
σας Saz City Hotel 4* ή The Lake Hotel 5* στα Γιάννενα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ 
Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείων. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

THE LAKE HOTEL

SAZ CITY HOTEL

ΝΕΟ

11

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΝΕΟ

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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1η μέρα: 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 της 
επιλογής σας AIROTEL GALAXY 4* ή LUCY HOTEL 5* στην Καβάλα. Δείπνο.

2η μέρα: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία
Πρωινό και επίσκεψη στο μοναδικό Μουσείο Καπνού Καβάλας, τα σπάνια εκθέ-
ματα του οποίου αφορούν την εμπορική επεξεργασία των Ανατολικών καπνών, 
ενώ αναδεικνύουν και την κοινωνική ιστορία της Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 
Έπειτα, μέσω Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε προς την Αμφίπολη, όπου θα επι-
σκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από τη γύρω περιοχή και από 
αυτό το σημείο θα αγναντέψουμε τον Τύμβο της Αμφίπολης στο λόφο (Καστά). 
Συνεχίζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με το αρχαίο θέατρο και 
την αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί 
που ο Απόστολος Παύλος βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος
Πρωινό και αναχώρηση για τα παραδοσιακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως 
τον Εχίνο, διάσπαρτα στη Ροδόπη, που τα κατοικούν Πομάκοι. Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στην Ξάνθη. Επίσκεψη στην παλιά πόλη και στο Λαογραφικό Μουσείο 
και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Έπειτα θα έχουμε τη δυνατότη-
τα να επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη Λίμνη Βιστωνίδα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία του 
παρελθόντος και το σύγχρονο παλμό. Θα δούμε το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την 
παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, τις Καμάρες. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Chris & Eve 4* στην Κομοτηνή ✓ 
Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Το εισιτήριο για το τρένο στα Θρακικά Τέμπη. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Airotel Galaxy 4* ή Lucy Hotel 
5* στην Καβάλα ✓ Ημιδιατροφή (στο Airotel Galaxy το δείπνο είναι σε σερβιριζόμενο μενού 4 πιά-
των) ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 07:30

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 25/10
Ώρα αναχώρησης: 06:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

25/10 4 198 € 190 € 249 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

25/10 4 219 € 195 € 285 €

1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα φτάνουμε 
το απόγευμα στην όμορφη Κομοτηνή. Άφιξη στο ξενοδοχείο CHRIS & EVE 4*. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Αλεξανδρούπολη
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για τις Φέρες, με την Παναγία Κοσμοσώτειρα, το 
Υδραγωγείο και το συγκρότημα των Λουτρών. Φτάνοντας στο Δέλτα του Έβρου 
και το Εθνικό πάρκο θα ενημερωθούμε (καιρού επιτρέποντος) για το οικοσύστημα 
του ποταμού. Συνεχίζουμε για το Δάσος Δαδιάς και το Εθνικό Πάρκο, όπου θα 
ενημερωθούμε για την πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. Μετάβαση στο Σουφλί, 
στους άλλοτε «δρόμους του μεταξιού». Επίσκεψη στα καταστήματα με τα μεταξωτά 
μαντίλια. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την Αλεξανδρούπολη. Χρόνος για βόλτα 
και καφέ. Επιστροφή στην Κομοτηνή. Δείπνο.

3η μέρα: Θρακικά Τέμπη - Πομακοχώρια - Ξάνθη
Πρωινό και ξεκινάμε με τα περίφημα Θρακικά Τέμπη, όπου θα ακολουθήσουμε 
με τρένο τη γραφική διαδρομή. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τα χωριά των 
Πομάκων, τη Σμίνθη και τον Εχίνο. Έπειτα κατηφορίζουμε για την Ξάνθη, το 
«σταυροδρόμι» Δύσης και Ανατολής. Θα δούμε την παλιά πόλη με τα αρχοντικά 
και τα στενά δρομάκια και θα γευματίσουμε σε κάποιο από τα παραδοσιακά 
ταβερνάκια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Κομοτηνή - Πόρτο Λάγος - Αθήνα
Πρωινό και μικρή γνωριμία με την πόλη, χρόνος για τα τελευταία ψώνια. Στη 
συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μαγευτικό Αγιορείτικο μετόχι του 
Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου & της Παναγίας 
Παντάνασσας μέσα στη Λίμνη Βιστωνίδα. Εδώ υπάρχουν πολλά είδη πουλιών 
καθότι η περιοχή προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ramsar. Πορεία για 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Καβάλα - Ξάνθη
Σταυροδρόμι Πολιτισμών
Πομακοχώρια - Αμφίπολη - Φίλιπποι  

Ξάνθη - Θρακικά Τέμπη 
Πόρτο Λάγος
Υδροβιότοπος Έβρου - Δάσος Δαδιάς 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ LUCY HOTEL

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ AIROTEL GALAXY

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ CV

25/10 4 225 € 245 € 195 € 305 €

LUCY HOTEL

AIROTEL GALAXY

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW

CHRIS & EVE CHRIS & EVE CHRIS & EVE

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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Μετέωρα 
Χωριά Κόζιακα
Λίμνη Πλαστήρα - Μέτσοβο
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Καλα-
μπάκα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ανάβαση στα Μετέωρα, όπου θα ξεναγη-
θούμε στις δύο μονές, τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου και τη Μονή Αγίου Στεφάνου. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο DIVANI METEORA 4*SUP στην Καλαμπάκα ή GRAND 
METEORA HOTEL 4*SUP στο Καστράκι. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Μέτσοβο - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Πρωινό και αναχώρηση για το «Αλπικό» Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με 
τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, την 
Πινακοθήκη και το αρχοντικό Τοσίτσα. Χρόνος για γεύμα και βόλτα στα καταστήμα-
τα με τα ξυλόγλυπτα και τα τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στην Καλαμπάκα, όπου θα 
επισκεφθούμε το εντυπωσιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας & Μανιταριών. Δείπνο.
3η μέρα: Γύρος Λίμνης Πλαστήρα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα (Ταυρωπού). Άφιξη και περιήγηση 
στα χωριά της λίμνης. Θα δούμε το Μεσενικόλα, το Μορφοβούνι (γενέτειρα του 
Ν. Πλαστήρα), το Κρυονέρι, την Μπεζούλα και το Νεοχώρι. Στάση για καφέ στο 
«Αγνάντι». Περνώντας από το Μπελοκομύτη φθάνουμε στο Φράγμα. Στάση για 
φωτογραφίες και αγορές ντόπιων προϊόντων. Προαιρετικό φαγητό με θέα τη 
λίμνη. Ολοκληρώνουμε το γύρο και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Χωριά Κόζιακα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. 
Στάσεις στην Πύλη για να επισκεφθούμε την Πόρτα Παναγιά (Βυζαντινή εκκλησία), 
στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα, στην Ελάτη με τα τρεχούμενα νερά, τα αρχοντικά 
και τους ξενώνες, και στο Περτούλι με τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια. Χρόνος 
για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ SUP

26/10 2 175 € 75 € 275 €

25/10 3 255 € 105 € 405 €

SUP: SUPERIOR 

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 3-10 2ο ΠΑΙΔΙ 3-10

26/10 2 135 € 115 € 175 € 70 € 70 €

25/10 3 195 € 165 € 255 € 95 € 95 €

Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:153 & 4 ΜΕΡΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12 2ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 GRAND METEORA 185 € 170 € 235 € 125 € 125 €

25/10 4 GRAND METEORA 249 € 232 € 315 € 170 € 170 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Divani 
Meteora 4*Sup ή Grand Meteora 4*Sup στην Καλαμπάκα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ 
Ξενάγηση σε 2 Μονές των Μετεώρων ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείων. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ 

DIVANI METEORA

GRAND METEORA

13

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

SUP

SUP

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ SUP 1ο ΠΑΙΔΙ 4-8

26/10 3 DIVANI METEORA 220 € 155 € 310 € 80 €

25/10 4 DIVANI METEORA 309 € 189 € 435 € 95 €

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ Ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών ✓ Το εισιτήριο για τα Τριζόνια 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Mountain Resort 4* στην Αράχωβα ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρ-
χηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:45

1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δελφοί - Αράχωβα
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη Μονή του Οσίου 
Λουκά, το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας. Συνεχίζουμε για τους 
Δελφούς, την πόλη όπου λειτούργησε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαιοελ-
ληνικού κόσμου. Άφιξη κι επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (θέατρο - στάδιο). 
Ακολουθεί ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Μουσείο των Δελφών, όπου 
φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών και ο εκπληκτικός Ηνίοχος. Μετάβαση 
στην Αράχωβα και τακτοποίηση στο ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Μόρνου - Λιδορίκι - Τριζόνια - Γαλαξίδι
Πρωινό και αναχώρηση για το Λιδορίκι. Πρόκειται για την έδρα του Δήμου Δωρίδος 
και «καρδιά» των Δωριέων, με ηρωική ιστορία που ξεκινά κιόλας από εκείνη την 
εποχή. Στάση για καφέ στην πλατεία του χωριού. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Μόρνου, 
η οποία δημιουργήθηκε το 1979 με κατασκευή φράγματος. Μικρή στάση και ανα-
χώρηση 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 για καφέ και βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αράχωβα - Ιτέα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην Αράχωβα. Μετάβαση στην Ιτέα για βόλτα και 
γεύμα και το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό. Αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το «Vagonetto». 
Θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, θα δούμε το μουσείο και το 
θέαμα «Ήχος και Φως». Συνεχίζουμε για τη Γραβιά, το Χάνι και το γραφικό χωριό της 
Αγόριανης, με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα

Αράχωβα - Δελφοί
Μεταλλευτικό Πάρκο 
Τριζόνια - Γαλαξίδι - Αγόριανη

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ  
STD BV

3ο ΑΤ. 
STD BV

2ΚΛΙΝΟ 
STD DVV

3ο ΑΤ. 
STD DVV

2ΚΛΙΝΟ 
EXE

3ο ΑΤ.  
EXE

25/10 3 128 € 76 € 150 € 89 € 185 € 50 €

BV: BACK VIEW, DVV: DELPHI VALLEY VIEW, STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!
ANEMOLIA RESORT 

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Dion Palace Resort & Spa 5* στην Πλάκα 
Λιτοχώρου ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:45

1η μέρα: Αθήνα - Ελάτεια (Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής) - Πλάκα Λιτοχώρου
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Ελάτεια της 
Λάρισας, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής, έναν πολυχώρο 
προσομοίωσης Παραδοσιακών Αγροτικών Δραστηριοτήτων. Χρόνος για γεύμα 
και αναχώρηση για την Πλάκα Λιτοχώρου. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
DION PALACE RESORT & SPA 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα - Μονή Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, όπου θα ξενα-
γηθούμε από επίσημο ξεναγό. Αναχώρηση για το χωριό Καστανιά, στους πρόποδες 
του Βερμίου, όπου βρίσκεται η Παναγία των Ποντίων, η Μονή Σουμελά. Συνεχίζου-
με για τη Βέροια. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε την Παλιά πόλη. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
3η μέρα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και αναχώρηση για την καταπράσινη Έδεσσα με τους περίφημους κα-
ταρράκτες. Θα θαυμάσουμε το μεγάλο καταρράκτη Κάρανο, θα κάνουμε περίπατο 
στην παλιά πόλη Βαρόσι με τα πολλά αρχοντικά κι ύστερα θα αναχωρήσουμε για 
τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ (Αριδαία). Ελεύθερος χρόνος για καφέ δίπλα στις πη-
γές του Θερμοπόταμου με τα ιαματικά νερά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Κίσσαβος - Στόμιο - Σπηλιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό έναν από τους πιο όμορφους ορεινούς 
όγκους της Θεσσαλικής γης, τον Κίσσαβο. Αφήνοντας πίσω μας τον παράλιο οι-
κισμό του Στομίου και μέσα από μια δασοσκέπαστη διαδρομή φτάνουμε στη θέση 
Αριόπρινο, όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας μέσα σε δάσος οξιάς. Συνεχίζου-
με για τον ορεινό οικισμό της Σπηλιάς. Στάση για περίπατο. Πορεία επιστροφής.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Όλυμπος & Κίσσαβος 
Λουτρά Πόζαρ
Βεργίνα - Βέροια - Έδεσσα 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

CLASSIC GV
2ΚΛΙΝΟ 

CLASSIC SV
3ο 

ΑΤΟΜΟ
1ΚΛΙΝΟ 

GV
1ο ΠΑΙΔΙ 

4-12

26/10 3 159 € 169 € 115 € 205 € 80 €

25/10 4 215 € 230 € 150 € 280 € 100 €

GV: GARDEN VIEW, SV: SEA VIEW

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ GV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ  GV 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

26/10 2 95 € 55 € 135 € 55 €

25/10 3 140 € 80 € 200 € 80 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ!
DION PALACE

GV: GARDEN VIEW

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 
STD BV

2ΚΛΙΝΟ 
STD DV

2ΚΛΙΝΟ 
EXE

3ο 
ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ 
STD BV

1ΚΛΙΝΟ 
STD DV

25/10 3 175 € 185 € 205 € 150 € 260 € 280 €

26/10 4 220 € 239 € 279 € 189 € 355 € 385 €

BV: BACK VIEW, DV: DELPHI VIEW,  EXE: EXECUTIVE,  STD: STANDARD  
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1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη του 
Βόλου και στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από τα παλαιότερα στη χώρα 
μας, το οποίο στεγάζεται στο υπέροχο Νεοκλασικό κτίριο του 1909. Ξενάγηση από επί-
σημο ξεναγό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και επίσκεψη στα τσιπουράδικα του Βόλου. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας AEGLI HOTEL 3* ή PARK HOTEL 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για τα γραφικά 
Χάνια, όπου λειτουργεί το χιονοδρομικό κέντρο. Επόμενος σταθμός μας είναι το 
μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, η Ζαγορά (καιρού επιτρέποντος). Συνεχίζουμε 
για την Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι» του Πηλίου στις βορειοανατολικές πλαγιές 
του βουνού, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Διαδρομή με τον «Μουντζούρη» - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις όμορφες 
πλαγιές του Πηλίου με τον «Μουντζούρη», το παλιό ατμοκίνητο τρενάκι. Στις 
Μηλιές θα δούμε την ιστορική εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη 
δημόσια Βιβλιοθήκη με τα σπάνια χειρόγραφα. Συνεχίζουμε για τον παραδοσι-
ακό οικισμό Βυζίτσα, με τα επιβλητικά αρχοντικά και τη θέα στον Παγασητικό. 
Όσοι δεν θελήσουν να πάρουν το τρενάκι θα κάνουν την εκδρομή Μηλιές-Βυζί-
τσα οδικώς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Βόλος
Πρωινό και μετάβαση στην πετρόχτιστη και 
παραδοσιακή Μακρυνίτσα. Περίπατος μέχρι την 
κεντρική πλατεία με τα υπεραιωνόβια πλατάνια, 
προσκύνημα στην εκκλησία του Αγίου Ιωάν-
νη του Προδρόμου. Θα δούμε τη μαρμάρινη 
βρύση «Αθάνατο νερό» με τους λεοντόμορφους 
κρουνούς και θα πιούμε καφεδάκι στον ξακουστό 
«Θεόφιλο». Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο 
Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά. Πορεία για 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: 
Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλι-
ματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Montana Hotel 
& Spa 5* στο Καρπενήσι ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Aegli Hotel 3* ή Park Hotel 4* 
στον Βόλο ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Το εισιτήριο για τον «Μουντζούρη»: 10€ πληρωτέα 
στο γραφείο. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 07:30

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 25 & 26/10
Ώρα αναχώρησης: 08:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 189 € 139 € 269 € 70 €

25/10 4 239 € 155 € 360 € 80 €

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής 
φτάνουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, με το μνημείο του Μάρκου Μπότσαρη, 
όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των 
Κορυσχάδων, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και τα υπέροχα αναπαλαιω-
μένα σπίτια. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MONTANA 
HOTEL & SPA 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 
Προσκύνημα και περιήγηση. Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, μέσα σε πυκνό 
ελατόδασος, απέναντι από το Μεγάλο Χωριό, όπου θα μεταβούμε ακολούθως. 
Επίσκεψη στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτό). Μην παρα-
λείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

3η μέρα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας
Πρωινό και αναχώρηση για Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. Επίσκεψη στη 
Μονή Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη 
Λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας μας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, μια «κιβωτό της φύσης» χτισμέ-
νη στις πλαγιές της Οίτης, με σημαντική θρησκευτική και οικολογική δραστηριό-
τητα. Προσκύνημα στο σκήνωμα του Αγίου και επίσκεψη στο 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. Στη συνέχεια θα φτάσουμε στο 
καταπράσινο χωριό του Γοργοποτάμου, 
με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά 
ταβερνάκια. Ελεύθερος χρόνος για γεύ-
μα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβά-
νεται η 3η μέρα

Βόλος & χωριά Πηλίου
με τον «Μουντζούρη»!
Πορταριά - Μακρυνίτσα - Τσαγκαράδα

Καρπενήσι 
Μικρό & Μεγάλο Χωριό 
Μονή Προυσού - Γοργοπόταμος

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

26/10 3 PARK 175 € 145 € 230 € 75 €
25/10 4 PARK 235 € 180 € 320 € 95 €
26/10 3 AEGLI 189 € 140 € 270 € 125 €
25/10 4 AEGLI 275 € 200 € 405 € 200 €

MONTANA HOTELAEGLI HOTEL

PARK HOTEL

15
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

STD
3ο ΑΤΟΜΟ 

STD
2ΚΛΙΝΟ 

SUP
*FAMILY 

(2+2)

26/10 2 99,5 € 40 € 119 € 334 €

25/10 3 149 € 60 € 178 € 500 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

ΜΕΛΙΣΣΙ, ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ

Aqua Mare Resort
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Avaris Hotel
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Pappas Hotel

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Miramare Hotel
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Grecotel Filoxenia

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ  

STD
2ΚΛΙΝΟ 

LOFT
2ΚΛΙΝΟ 

DLX

2 ΚΛΙΝΟ 
LOFT 
SUITE

1ΚΛΙΝΟ 
STD

26/10 2 145 € 155 € 165 € 220 € 220 €

25/10 3 210 € 225 € 240 € 320 € 320 €

STD: STANDARD, DLX: DELUXE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε LOFT και DLX
3ο άτομο σε ΔΩΡΕΑΝ LOFT

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

MV
3ο ΑΤΟΜΟ 

MV
1ΚΛΙΝΟ 

MV
2ΚΛΙΝΟ 

SV
3ο ΑΤΟΜΟ 

SV
2ο ΠΑΙΔΙ 

6-12

26/10 2 96 € 70 € 128 € 102 € 80 € 35 €

25/10 3 129 € 96 € 177 € 147 € 104 € 55 €

MV: MOUNTAIN VIEW, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε SV
Επιβάρυνση για Superior (ανακαινισμένο) 15 € ανά διανυκτέρευση
H ημιδιατροφή περιλαμβάνει πρωινό και μεσημεριανό γεύμα. 

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3o ΑΤΟΜΟ *FAMILY 2+2 1ΚΛΙΝΟ

26/10 2 95 € 50 € 240 € 160 €

25/10 3 135 € 60 € 330 € 225 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*FAMILY: Τιμή για όλο το κατάλυμα σε κουκέτα για 2 ενήλικες και 2 
παιδιά έως 15 ετών
ΠΟΤΑ: βαρελίσια μπίρα, βαρελίσιο κρασί, αναψυκτικά και νερό κατά τη 
διάρκεια του δείπνου 
Επιβάρυνση για  θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη βραδιά

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

STD
1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 

7-12
2ο ΠΑΙΔΙ 

0-12

26/10 2 105 € 170 € 40 € 40 €

25/10 3 155 € 255 € 60 € 60 €

STD: STANDARD,

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 

ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Amaronda Resort

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 
MB GV

2ΚΛΙΝΟ 
MB SV /
BNG GV

3ο ΑΤΟΜΟ 
BNG GV

1ΚΛΙΝΟ 
GV

1ΚΛΙΝΟ 
SV

26/10 2 119 € 129 € 90 € 179 € 189 €

25/10 3 159 € 174 € 122 € 249 € 259 €

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

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί έως 12 ετών -50% 
ΠΟΤΑ: Μπίρα, βαρελίσιο κρασί, αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του δείπνου

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ
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ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Galini Wellness Spa & Resort
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel Casino Loutraki

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

Amarynthos Resort

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ EXE 2ΚΛΙΝΟ DLX 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ EXE 1ΚΛΙΝΟ DLX

26/10 2 125 € 165 € 80 € 235 € 315 €

25/10 3 185 € 245 € 120 € 350 € 470 €

EXE: EXECUTIVE, DLX: DELUXE 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Executive & Deluxe 
2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe 
ΔΩΡΕΑΝ χρήση της θερμαινόμενης πισίνας, Jacuzzi, Sauna, Hamam και γυμναστηρίου
ΔΩΡΕΑΝ ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παχνίδια για παιδιά 4-12 ετών στο “LOUTRAKI PIRATES CLUB”

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 
STD MV

2ΚΛΙΝΟ  
STD SV

2ΚΛΙΝΟ  
SUP SV

1ΚΛΙΝΟ 
STD MV

1ΚΛΙΝΟ  
STD SV

*ΜΕΖΟΝΕΤΑ 
(4ΑΤ)

26/10 2 99 € 109 € 119 € 149 € 159 € 325 €

25/10 3 144 € 159 € 174 € 219 € 230 € 460 €

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

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο παιδί 2-12 ετών 30€/βραδιά με ημιδιατροφή. 3ο άτομο 40€/βραδιά με ημιδιατροφή 
*Συνολική τιμή για 4 άτομα.

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ SUP 2ΚΛΙΝΟ EXE 2ΚΛΙΝΟ J.SUITE 1ΚΛΙΝΟ STD *ΜΕΖΟΝΕΤΑ

26/10 2 119 € 139 € 149 € 189 € 180 € 395 €

25/10 3 178 € 207 € 219 € 280 € 265 € 585 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, EXE: EXECUTIVE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior & Junior Suite
2ο παιδί 4-12 50% έκπτωση στην κατ’άτομο τιμή σε Superior & Junior Suite
3ο άτομο 30 % έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
*Συνολική τιμή για  2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
ΔΩΡΕΑΝ χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, Wi-Fi, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, Jacuzzi

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ  GV 3ο ΑΤΟΜΟ *FAMILY 2+2 *FAMILY 3+1 1ΚΛΙΝΟ GV

26/10 2 115 € 90 € 295 € 335 € 155 €

25/10 3 160 € 125 € 420 € 475 € 225 €

1ο παιδί έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*FAMILY: Τιμή για όλο το κατάλυμα με κουκέτα για 2 ενήλικες & 2 παιδιά ή 3 ενήλικες & 1 παιδί έως 12 ετών
Επιβάρυνση για πλαινή θέα θάλασσα 4€ το δωμάτιο τη βραδιά 
Επιβάρυνση για  θέα θάλασσα 8€ το δωμάτιο τη βραδιά 
*ΠΟΤΑ: κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού: βαρελίσια μπίρα, βαρελίσιο κρασί, αναψυκτικά και νερό
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 11:00-17:00 σνακ & παγωτά και 10:00-23:00 τοπικά αλκοολούχα και μη αλκοολούχα ποτά
Οι τιμές ισχύουν έως για κρατήσεις έως 1/10. Μετά επιβαρύνονται κατά 12%.

GV: GARDEN VIEW

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

17
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ ECO 1ΚΛΙΝΟ

24 & 31/12 2 145 € 125 € 189 € 199 €

23, 24 & 30/12 3 205 € 160 € 255 € 285 €

23 & 29/12 4 249 € 195 € 310 € 339 €

24/12 9 519 € 430 € 685 € 745 €

23/12 10 569 € 470 € 745 € 819 €

27, 28/12 & 4/1 2 105 € 85 € 135 € 155 €

27/12 & 3/1 3 145 € 115 € 195 € 220 €

KAΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Kalamaki Beach
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

EARLY BOOKING!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 23-28/12 & 29/12-3/1  
ΣΤΙΣ 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΥΣΕΙΣ ΔΩΡΟ Η 4η ΝΥΧΤΑ!

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 1/11 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ.

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Economy: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιόροφο χωρίς μπαλκόνι
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€ ανά άτομο
Έκπτωση για διαμονή με ημιδιατροφή 8€ ανά άτομο ανά διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 15 € το δωμάτιο τη βραδιά

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2019-2020
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ*
*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 1/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων. 
Μετά επιβαρύνονται κατά 10%.
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

3-10
2ο ΠΑΙΔΙ 

3-10

27/12 2 129 € 105 € 189 € 65 € 65 €

23, 24, 29, 30/12 3 239 € 205 € 335 € 125 € 125 €

22, 23, 28/12 4 295 € 260 € 415 € 155 € 155 €

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ: 24/12 & 31/2 με μουσική Dj (στη θέση της ημιδιατροφής)
ΠΟΤΑ: Κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο, μπύρα και αναψυκτικό στο Ρεβεγιόν 
Ο αριθμός των διαθέσιμων δωματίων είναι περιορισμένος

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP
3ο ΑΤΟΜΟ 

SUP
1ΚΛΙΝΟ STD

1ο ΠΑΙΔΙ 
6-12

*FAMILY 
SUITE (2+2)

23, 24/12/12 3 199 € 120 € 345 € 65 € 760 €

22, 23/12 4 260 € 155 € 455 € 80 € 990 €

30/12 3 285 € 120 € 479 € 65 € 870 €

29/12 4 369 € 155 € 625 € 80 € 1.120 €

SUP: SUPERIOR, STD: STANDARD

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 10 ετών

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP 1ΚΛΙΝΟ SUP
1ο ΠΑΙΔΙ 

6-12
*4ΚΛΙΝΟ 

(2+2)

24/12 2 145 € 95 € 212 € 25 € 476 €

23, 24/12 3 186 € 107 € 279 € 30 € 669 €

22, 23/12 4 239 € 140 € 355 € 40 € 860 €

30/12 3 275 € 155 € 403 € 45 €  -

29/12 4 355 € 165 € 540 € 60 € - 

SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

23, 24/12 3 295 € 155 € 435 €

23/12 4 390 € 200 € 575 €

30/12 3 265 € 155 € 375 €

29/12 4 350 € 200 € 495 €

4/1 2 145 € 90 € 229 €

3/1 3 210 € 135 € 350 €

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δωρεάν ξενάγηση σε μοναστήρι των Μετεώρων από έμπειρο ξεναγό
Παιδική απασχόληση με πολλές εκπλήξεις (24, 25, 31/12 & 1/1)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Porto Palace

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Lazart Hotel

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Divani Meteora

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora

SUP

SUP

Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική βόλτα με τον αρχηγό 
μας στο ιστορικό κέντρο της Ολλανδικής πρωτεύουσας.
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Coster Diamonds»
Μπουφέ πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη. Ο Μύλος 
του Rembrandt, το Στάδιο Αρένα, η «Heineken», 
το Rijksmuseum, η Δυτική Εκκλησία, το Παλάτι, ο 
«πλωτός» Κεντρικός Σταθμός είναι μερικά από τα 
αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε. Στην πλατεία των 
μουσείων θα επισκεφθούμε ένα από τα μεγαλύτερα 
αδαμαντοποιεία της πόλης, τον οίκο «Coster 
Diamonds», για Ελληνόφωνη παρουσίαση των 
τεχνικών κατεργασίας.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη 
(προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική 
ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη 
Χάγη (κόστος 80 €). Θα θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ 
τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τις γέφυρες Villem 
και Erasmus. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Ντελφτ με 
το πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο και τέλος στη Χάγη, 
έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Μάρκεν & 
Βόλενταμ - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα χωριά 
των ψαράδων Marken και Volendam. Θα κάνουμε 
βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό 
λιμανάκι του Βόλενταμ. Επίσκεψη σε παραδοσιακό 
τυροκομείο, όπου θα μας παρουσιαστούν οι μέθοδοι 
παρασκευής και θα δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους. 
Πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Με την άφιξή μας περιήγηση 
στην Ολλανδική πρωτεύουσα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και το απόγευμα προαιρετικά περίπατος.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - 
«Coster Diamonds» - Βόλενταμ
Πρωινό και επίσκεψη στο μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο 
της πόλης «Coster Diamonds» για Ελληνόφωνη 
παρουσίαση των τεχνικών κατεργασίας. Τα μουσεία Van 
Gogh, Rijks και Stedelijk Museum βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι! Ακολουθεί εκδρομή στο ψαροχώρι Βόλενταμ, 
καθώς και σε Φάρμα Τυριών για γνωριμία με τους 
τρόπους παρασκευής και δοκιμή γεύσεων!
3η μέρα: Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Βρυξέλλες
Πρόγευμα και αναχώρηση. Θα περάσουμε από 
το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της 
Ευρώπης, από το Μεσαιωνικό Ντελφτ και από τη 
Χάγη των Διεθνών Οργανισμών. Τελικός προορισμός 
οι Βρυξέλλες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
προαιρετική απογευματινή βόλτα στην Grand Place.
4η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεμβούργο 
(προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Προαιρετική εκδρομή στην 
όμορφη Ντινάντ και συνέχεια με το Λουξεμβούργο 
(κόστος 90 €). Επιστροφή το απόγευμα στις Βρυξέλλες.
5η μέρα: Γάνδη - Μπριζ - Αμβέρσα - Αϊντχόβεν
Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στη Γάνδη, περιήγηση κι 
έπειτα μετάβαση στην Μπριζ, όπου ο χρόνος φαίνεται 
να έχει «σταματήσει» στον Μεσαίωνα! Το απόγευμα 
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Αϊντχόβεν και 
τακτοποίηση. Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Αϊντχόβεν - Αθήνα
Πρωινό, μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Kήποι Λουξεμβούργου
Πτήση για την «πόλη του φωτός». Άφιξη και μεταφορά 
στο Παρίσι για πανοραμική ξενάγηση. Σειρά έχει 
επίσκεψη στους κήπους του Λουξεμβούργου. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή βόλτα.
2η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Λούβρου - Κήποι 
Κεραμικού
Πρόγευμα και η μέρα μας ξεκινάει με ξενάγηση στο 
Μουσείο του Λούβρου και τους Κήπους Κεραμικού 
με Ελληνόφωνο ξεναγό. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 
Το βράδυ (προαιρετικά) φαντασμαγορικό σόου στο 
«Paradis Latin».
3η μέρα: Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα και η μέρα είναι αφιερωμένη στην 
Disneyland: εντυπωσιακές παρελάσεις, παραμυθένια 
παλάτια και «ολοζώντανες» φιγούρες των αγαπημένων 
σας ηρώων! Δίπλα υπάρχει το Πάρκο Walt Disney 
Studios, με διάφορες ατραξιόν από τον κόσμο της 
τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
4η μέρα: Παρίσι - Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με 
ξενάγηση - Μονμάρτη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Το μεσημέρι θα 
μεταφερθούμε στον Πύργο του Άιφελ και μαζί με τον 
ξεναγό μας θα απολαύσουμε την όμορφη κρουαζιέρα 
στον Σηκουάνα με τα Bateaux Parisiens (Αγγλόφωνη 
ξενάγηση από τα ηχεία του πλοίου). Σειρά έχει η 
γραφική Μονμάρτη, όπου θα ξεναγηθούμε πεζή.
5η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Πτήση για Αθήνα.

Άμστερνταμ Μπενελούξ Παρίσι

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμ-
στερνταμ - Αθήνα με «KLM» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδο-
χείο Ozo 4* ή παρόμοιο ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ 
Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος ✓ Εκδρομές, 
περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα ✓ Τοπικός Ελ-
ληνόφωνος συνοδός του γραφείου μας ✓ Υπηρεσίες τοπικού 
αντιπροσώπου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 165 €. Αχθοφορικά, φι-
λοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα. 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθή-
να - Άμστερνταμ/Αϊντχόβεν - Αθήνα με «Transavia» ✓ 5 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Άμστερνταμ, 
2 Βρυξέλλες, 1 Αϊντχόβεν) ✓ 1 χειραποσκευή 10 kg + 1 βα-
λίτσα 15 kg ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
εκδρομές όπως αναφέρονται ✓ Τοπικός ξεναγός κατά τη 
διάρκεια των ξεναγήσεων ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & τα-
ξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 175 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Παρίσι - Αθήνα με «Air France» ✓ 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο 
της επιλογής σας ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ 
Μεταφορές, εκδρομές, μετακινήσεις όπως αναφέρονται 
στο αναλυτικό πρόγραμμα ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €. 
Είσοδοι στα μουσεία Λούβρου: 15 € ενήλικας άνω των 26 ετών 
(υπολογίζονται υποχρεωτικά με την κράτησή σας). Νέος φόρος 
πόλης (city tax) υποχρεωτικά και πληρωτέα στα ξενοδοχεία 
του Παρισιού και της Disneyland (1,90 €/άτομο τη διαν/ση 
για 3* ξεν/χείο, 2,90 €/άτομο τη διαν/ση για 4* ξεν/χεία). Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

25/10 4 495 € 545 € +120 € 445 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/10 6 595 € 645 € +195 € 545 €
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5

Ibis Paris Bastille 
Opera 3*

595 € +195 € -

Novotel Paris Centre 
Tour Eiffel 4*

695 € +295 € 495 €



Ελβετία
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Στάιν αμ Ράιν - 
Στρασβούργο
Πτήση για Ελβετία. Άφιξη στη Ζυρίχη, επιβίβαση στο 
πούλμαν και αναχώρηση για σύντομη πανοραμική 
περιήγηση. Συνεχίζουμε για τους καταρράκτες 
του Ρήνου, στην πόλη Σαφχάουζεν. Πορεία για 
το Στρασβούργο, άφιξη στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση 
στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι 
χτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από 
τον ποταμό Ιλ. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Φράιμπουργκ - Τρίμπεργκ
Μετά το πρωινό μας επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το Φράιμπουργκ. Πανοραμική 
περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Συνεχίζουμε 
για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών 
που διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα 
Δρυμού, καθώς και το πάρκο με τους καταρράκτες. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 
Στρασβούργο.
4η μέρα: Έγκισεμ - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως αναχωρούμε για 
το γραφικό χωριό Έγκισεμ (Eguisheim), στη βορειο-
ανατολική Γαλλία. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το 
«στολίδι της Αλσατίας», καθώς και το τουριστικό Ρίκβιρ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το 
Μπάντεν Μπάντεν, ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα 
λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Επόμενος σταθμός 
μας η Χαϊδελβέργη. Αργά το απόγευμα πτήση από το 
αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ 
- Λωζάννη
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αναχωρούμε για τη 
διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Aare και περιτριγυρισμένη από τις Άλπεις. 
Συνεχίζουμε για την κωμόπολη Μοντρέ και το γραφικό 
Βεβέ. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη 
Λωζάνη.
2η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη, 
που έχει χαρακτηριστεί ως το κέντρο της διεθνούς 
διπλωματίας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και 
επιστροφή στη Λωζάνη για ξενάγηση. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτος σταθμός το γραφικό 
χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο για τα τυριά του. Άφιξη 
στη Ζυρίχη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα 
της φημισμένης πόλης των τραπεζών. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι 
το Ιντερλάκεν, την πόλη ανάμεσα σε δύο λίμνες. 
Συνεχίζουμε για τη Λουκέρνη με την περίφημη 
σκεπαστή ξύλινη γέφυρα του 14ου αιώνα και τις 
ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ 
Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, 
όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί καταρράκτες του 
Ρήνου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το λιλιπούτειο 
παραποτάμιο χωριό Στάιν αμ Ράιν. Πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το 
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό 
Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη. 
Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το 
Ομπεραμεργκάου, με τα υπέροχα ζωγραφισμένα 
σπίτια. Επόμενη στάση μας το φημισμένο Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν. Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα, ιδανική για να 
επισκεφθείτε μουσεία και πινακοθήκες.
4η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα 
του Μότσαρτ - και όχι μόνο. 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 και τα χιονισμένα 
βουνά. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
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. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά 
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Αλσατία Μόναχο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Ζυρίχη/Φρανκφούρτη - Αθήνα με την «Swiss»/«Lufthansa» 
✓ 4 διαν/σεις στο Golden Tulip The Garden 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις 
βάσει προγράμματος ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
όπως αναφέρονται ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 
75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επί-
ναυλοι καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι αναφέρεται 
ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Ζυρίχη - Αθήνα με πτήσεις «Swiss Airlines» ✓ 4 διανυκτε-
ρεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Λωζάνη, 2 Ζυρίχη) 
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις 
βάσει προγράμματος ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέ-
ρονται στο πρόγραμμα ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων  
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων 155 €. Είσοδοι σε αξιοθέατα, μουσεία και 
επισκεπτόμενους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετι-
κό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο 
Europa Munich 4* ή παρόμοιο ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθη-
μερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και 
επίναυλος καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους 
χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5 495 € 545 € +145 € 445 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5 495 € 545 € +160 € 445 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5 545 € 595 € +185 € 445 €
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Ημέρα ελεύθερη.
2η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία 
αξιοθέατα. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, 
τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, 
το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα 
Ανάκτορα Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο 
Σενμπρούν. Για την υπόλοιπη μέρα σας προτείνουμε 
να επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της 
Βιέννης.
3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση - Μπάντεν 
Μπάντεν
Πρόγευμα. Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση και επίσκεψη 
στη λουτρόπολη Μπάντεν. Πρόκειται για ένα από 
τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της υψηλής 
κοινωνίας, με δεκατρείς πηγές θερμών νερών που 
έχουν ως κύριο συστατικό τους τον ασβέστη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στη Βιέννη.
4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη 
εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του Μότσαρτ, στις 
όχθες του ποταμού Σάλτσαχ (κόστος 80 €). Διαθέτει 
πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, ανάμεσά τους οι κήποι 
του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του Μότσαρτ, τα 
βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, αγορές ή ακόμα για να 
απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα από το κάστρο της 
πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σορέντο - Σαλέρνο
Πτήση για Νάπολη. Άφιξη και μετάβαση στο Σορέντο, 
όπου θα περιηγηθούμε. Συνεχίζουμε για το Σαλέρνο. 
Γνωριμία με την πόλη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - 
Ποζιτάνο - Αμάλφι - (Ραβέλο) - Σαλέρνο
Μετά το πρωινό αναχώρηση με καραβάκι (καιρού 
επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) για το πανέμορφο 
Ποζιτάνο. Συνέχεια με το γραφικό Αμάλφι. Επιστροφή 
στο Σαλέρνο, δείπνο.
3η μέρα: Κάπρι
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για το 
λιμάνι του Σαλέρνο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε 
ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) με 
προορισμό το Κάπρι. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και 
shopping. Επιστροφή με ταχύπλοο στο 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. Στον αρχαιολογικό χώρο υπάρχουν τρεις 
μεγάλοι ναοί Δωρικού ρυθμού, αφιερωμένοι στην Ήρα 
και την Αθηνά. Συνεχίζουμε για την Πομπηία, όπου θα 
ξεναγηθούμε 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 - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για τη Νάπολη. Γνωριμία με το 
ιστορικό κέντρο και επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογραφίες και τα 
ψηφιδωτά της Πομπηίας. Πτήση για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
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 ζωντανή 
coffee & bar culture, το Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται 
τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων». 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. 
Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η 
Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα και ο ναός του Αγίου Σάββα 
είναι μερικά από τα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος, 
δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» 
Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Πρωινό και επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά 
Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου 
βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού 
«Αγίου Όρους». Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. 
Συνεχίζουμε για το Νόβι Σαντ και το Sremski Karlovci, 
όπου το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί 
και μουσική σε εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
4η μέρα: Βελιγράδι
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να 
ανακαλύψετε την Skadarlija, που τη χαρακτηρίζουν -όχι 
άδικα- «Μονμάρτη του Βελιγραδίου». Δείπνο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα έχουμε στη διάθεσή μας λίγο 
χρόνο ελεύθερο πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Βιέννη - Αθήνα με «Austrian Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις 
στο Austrian Trend Ananas 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ✓ Ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός 
στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 140 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι αναφέρεται ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νά-
πολη - Αθήνα με «Aegean ✓ 4 διαν/σεις στο Novotel Salerno 
4* ή παρόμοιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές, 
μετακινήσεις, εκδρομές όπως αναφέρονται ✓ Ξεναγός στην 
Πομπηία και στην Ποσειδωνία ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 €. Checkpoint 20 €/
άτομο (πληρωτέα Αθήνα). Δημοτικοί φόροι. Είσοδοι σε μουσεία 
και λοιπά αξιοθέατα. Καραβάκια, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθο-
φορικά. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - 
Βελιγράδι - Αθήνα με «Air Serbia» ✓ 4 διαν/σεις στο Mercure 
Belgrade Excelsior 4* ή παρόμοιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
✓ Γεύμα με κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο 
Sremski Karlovc (ως μέρος της ημιδιατροφής) ✓ Μεταφορές, 
μετακινήσεις όπως αναφέρονται ✓ Ξενάγηση στο Βελιγράδι 
και στην εκδρομή στο Νόβι Σαντ με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό 
✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 140 €. 
Είσοδοι σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5 495 € 545 € +160 € 445 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/10 5 595 € 645 € +120 € 545 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5 395 € 445 € +120 € 345 €



1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Με ενδιάμεσες στάσεις και διέλευση 
συνόρων στους Ευζώνους φθάνουμε στην περιοχή Νις ή Κραγκούγεβατς για δείπνο 
και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και περιήγηση πρώτα στην Πέστη κι έπειτα, διασχίζοντας τη γέφυρα των 
Αλυσίδων, στη Βούδα. Γεύμα (προαιρετικά) και ελεύθερος χρόνος για περίπατο ή 
μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη. Δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση για την Πράγα. Καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε τον Άγιο 
Ανδρέα με τη Μεσαιωνική ατμόσφαιρα, το παραδοσιακό Έστεργκομ, τη βασιλική του 
Αγ. Στεφάνου, το Βίσεργκραντ, παλιά έδρα των Ούγγρων βασιλιάδων. Συνεχίζουμε 
για Πράγα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πράγα
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη. Χρόνος ελεύθερος και προτεινόμενη δίωρη 
κρουαζιέρα με γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την όμορφη Βιέννη. Στάση στο πανέμορφο 
Τσέσκι Κρουμλόβ με τους χειμάρρους και τη Μεσαιωνική ατμόσφαιρα. Άφιξη στην 
Αυστριακή πρωτεύουσα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και περιήγηση. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, θα 
περιηγηθούμε στην Ρινγκ Στράσε κ.ά. Έπειτα θα δούμε το παλάτι Σενμπρούν και θα 
περπατήσουμε στην «Ελληνική γειτονιά» με την Αγία Τριάδα και θα καταλήξουμε 
στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Δείπνο.
8η μέρα: Βιέννη - Κραγκούγεβατς ή Νις
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την περιοχή του Κραγκούγεβατς ή 
Νις. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
9η μέρα: Κραγκούγεβατς ή Νις - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη νωρίς το απόγευμα.

1η μέρα: Αθήνα - Τίρανα ή Δυρράχιο
Αναχώρηση το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Τίρανα - Άγιος Στέφανος - Μπούτβα - Κότορ - Ντουμπρόβνικ - 
Τρεμπίνιε ή Νέουμ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Θα περάσουμε από τον Άγιο Στέφανο, το Μπόκα 
Φιόρδ, θα συνεχίσουμε για την τουριστική Μπούτβα και θα καταλήξουμε στο 
μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ. Χρόνος για περιήγηση, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Τρεμπίνιε/Νέουμ. Δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και αναχώρηση για το Ντουμπρόβνικ. Περιήγηση στην ιστορική πόλη, στον 
Καθεδρικό ναό, το Κυβερνείο και πολλά Μεσαιωνικά κτίρια-μνημεία. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Μόσταρ - Σπλιτ - Τρογκίρ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ, δίπλα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. 
Συνεχίζουμε με το γραφικό Σπλιτ, ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Αδριατικής, 
κι έπειτα το Μεσαιωνικό Τρογκίρ. Δείπνο και διανυκτέρευση στην περιοχή του Σπλιτ/
Σίμπενικ.
5η μέρα: Ζαντάρ - Λίμνες Πλίτβιτσε - Ζάγκρεμπ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Ζαντάρ, που θυμίζει έντονα Ελληνικό νησί. 
Συνεχίζουμε με τις λίμνες Πλίτβιτσε που ενώνονται μεταξύ τους με καταρράκτες. 
Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Κροατίας. Περιήγηση, 
τακτοποίηση, δείπνο.
6η μέρα: Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Ζάγκρεμπ
Πρωινό και μετάβαση στη Σλοβενία για επίσκεψη στο Σπήλαιο Ποστόινα. Θα 
διασχίσουμε με το ειδικό τρένο το σπήλαιο με τους υπέροχους σταλακτίτες κι έπειτα 
θα συνεχίσουμε για την Λιουμπλιάνα, την εντυπωσιακή πρωτεύουσα. Χρόνος για 
αγορές και βόλτα. Επιστροφή στο Ζάγκρεμπ, δείπνο.
7η μέρα: Ζάγκρεμπ - Βελιγράδι - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχωρούμε για Σερβία. Σύντομη περιήγηση στο Βελιγράδι και συνεχίζουμε για Νις 
ή Κραγκούγεβατς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
8η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Βιέννη - Πράγα
& Βουδαπέστη

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

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia ✓ 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* (1 Τίρανα, 
2 Τρεμπίνιε ή Νέουμ, 1 στην ευρύτερη περιοχή του Σπλιτ/Σίμπενικ, 2 Ζάγκρεμπ, 1 στην 
Νις ή Κραγκούγεβατς) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint 20 €. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. 
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα. Λίμνες Πλίτβιτσε (περίπου 34 €), σπήλαιο Ποστόινα  
(25,90 €). Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5, 12, 19, 
26/10

9 545 € 565 € +225 € 490 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5, 12, 19, 
26/10

8 425 € 445 € +175 € 385 €

9 ΗΜΕΡΕΣ
5/10, 12/10, 19/10, 26/10

8 ΗΜΕΡΕΣ
5/10, 12/10, 19/10, 26/10

Δαλματικές Ακτές

23



Δολομίτες
Λίμνες  
Β. Ιταλίας Αμάλφι

24

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση για Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους.
2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία για Μιλάνο/Λομάτζο. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα 
νησάκια Μπορομέ
Πρόγευμα και εκδρομή στη λίμνη Ματζόρε και 
τη ρομαντική Στρέζα. Δυνατότητα για κρουαζιέρα 
στα Νησάκια Μπορομέ. Επιστροφή στο Μιλάνο και 
περιήγηση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
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.
5η μέρα: Μιλάνο - Mπέργκαμο - Κόμο
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό Μπέργκαμο, 
πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε λόφο στους 
πρόποδες των Άλπεων. Συνεχίζουμε για Κόμο. Θα 
περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και 
θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο. 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 Μιλάνου, 
δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα
Πορεία για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από την Αθήνα για την Πάτρα, απόπλους.
2η μέρα: Ανκόνα - Ιταλικό Τιρόλο - Ροβερέτο
Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώρηση για το 
Ροβερέτο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη 
Μισουρίνα
Πρόγευμα και επίσκεψη στη Λίμνη Μιζουρίνα. 
Ακολουθεί το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο 
Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο.
4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μαντόνα ντι 
Καμπίλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση για σύντομη 
περιήγηση στο Τρέντο. Συνεχίζουμε για το ορεινό 
παραθεριστικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - 
Ροβερέτο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βερόνα, πόλη 
του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Σύντομη στάση στο 
Μποργκέτο. Τελευταίος μας σταθμός η Σαιξπηρική 
Μάντοβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. 
Επόμενος προορισμός μας το Μπολτσάνο. Στο παλαιό 
και όμορφο Μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε 
τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό και τα Τιρολέζικα σπίτια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
7η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. 
Απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα ή Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση αργά το πρωί από Αθήνα για Πάτρα ή 
Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις 
καμπίνες, απόπλους για Μπάρι ή Μπρίντιζι.
2η μέρα: Μπάρι - Ματέρα - Σαλέρνο
Άφιξη το πρωί στο Μπάρι ή το Μπρίντιζι και αναχώρηση 
για την Ματέρα, την «Καππαδοκία της Μεσογείου». 
Μεταφερόμαστε στο Σαλέρνο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - 
Ποζιτάνο - Αμάλφι - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, 
έξοδα ατομικά) για το Ποζιτάνο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Σαλέρνο, δείπνο.
4η μέρα: Κάπρι
Μετάβαση με ταχύπλοο (καιρού επιτρέποντος, έξοδα 
ατομικά) στο Κάπρι. Χρόνος για φαγητό και shopping. 
Επιστροφή στο Σαλέρνο. Δείπνο.
5η μέρα: Σαλέρνο - Αρχαία Ποσειδωνία (Πέστουμ) - 
Πομπηία - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για την Ποσειδωνία, αρχαία 
Ελληνική αποικία. Συνέχεια με την Πομπηία, ξενάγηση 
στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε στις στάχτες του 
Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Επιστροφή στο Σαλέρνο. Δείπνο.
6η μέρα: Σαλέρνο - Νάπολη - Σορέντο - Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση για τη Νάπολη. Συνεχίζουμε για 
το Σορέντο, όπου θα περιηγηθούμε. Επιστροφή στο 
Σαλέρνο, δείπνο.
7η μέρα: Αλμπερομπέλο - Μπάρι
Πρωινή αναχώρηση για το Αλμπερομπέλο. Συνεχίζουμε 
για το Μπάρι ή το Μπρίντιζι, επιβίβαση στο πλοίο 
επιστροφής.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα 
- Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές με 
πολυτελές πούλμαν της Panolympia ✓ 5 διαν/σεις στο Barcelo 
Milan 4* ή παρόμοιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός πλοίου) 
✓ ΔΏΡΟ η εκδρομή στο St Moritz ✓ Έμπειρος συνοδός του 
γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint 
Iταλίας 20 €. Είσοδοι σε μουσεία. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. 
Δημοτικός Φόρος στο Μιλάνο 6 €/άτομο τη βραδιά πληρωτέο 
στο ξενοδοχείο. Το πλοιάριο για τα νησάκια Borome 12 €, η 
είσοδος στο παλάτι 13 € και το πλοιάριο στο Πορτοφίνο 10 €. Ό,τι 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα 
- Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Rovereto 4* ή 
παρόμοιο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός πλοίου)  
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Checkpoint Ιταλίας 20 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Τυχόν 
Δημοτικός φόρος πληρωτέος επί τόπου. Ό,τι αναφέρεται ως 
προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι 
- Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές, εκδρο-
μές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia  
✓ 5 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* στην ευρύτερη περιοχή του Σα-
λέρνο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά (εκτός πλοίου) ✓ Εκδρομές, 
περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος ✓ Ξεναγός στην 
Πομπηία ✓ Ξεναγός στην Ποσειδωνία ✓ Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξι-
διωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Checkpoint 20 €. Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, 
τελεφερίκ, καραβάκια. Δημοτικός Φόρος 3 €/άτομο/νύχτα, 
πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο. Εισιτήρια πλοίου για 
Κάπρι. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/10 8 575 € 595 € +160 € 495 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/10 8 595 € 615 € +140 € 515 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/10 8 595 € 615 € +120 € 545 €



ΡουμανίαΣικελία Κωνσταντινούπολη
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1η μέρα: Αθήνα - Κομοτηνή
Αναχώρηση για την Κομοτηνή με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Κομοτηνή - Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για Κωνσταντινούπολη. 
Άφιξη και προαιρετική κρουαζιέρα στον Βόσπορο με 
ιδιωτικό καράβι (κόστος 20 €). Δείπνο σε εστιατόριο. 
Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη
Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα: 
Τοπ Καπί, Αγία Σοφία, Βυζαντινός Ιππόδρομος, 
Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ), Βασιλική Στέρνα του 
Ιουστινιανού. Γεύμα σε εστιατόριο και επίσκεψη στη 
Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Μετά το πρόγευμα επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά 
Μπαχτσέ και μετάβαση με πλοίο στα Πριγκιποννήσια. 
Γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο στην Πρίγκιπο και 
προαιρετική βόλτα με παραδοσιακές άμαξες. Αμέσως 
μετά θα πάμε στη Χάλκη με τη Θεολογική Σχολή. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε νυχτερινό 
κέντρο με ζωντανή ορχήστρα και χορούς της κοιλιάς.
5η μέρα: Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, στην Παναγία των Βλαχερνών, στη Μονή 
της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί 
(Μονή Ζωοδόχου Πηγής). Ελεύθερος χρόνος.
6η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Ξάνθη
Μετά το πρωινό αναχώρηση από την 
Κωνσταντινούπολη. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην 
Ξάνθη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα ή 
Ηγουμενίτσα - Μπάρι ή Μπρίντιζι - Πάτρα ή Ηγουμενίτσα σε 
4κλινες εσωτερικές καμπίνες ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις με 
πολυτελές πούλμαν της Panolympia ✓ 6 διαν/σεις στη Σικελία 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ 
Εκδρομές, ξεναγήσεις ✓ Εισιτήρια πλοίου από/προς Σικελία ✓ 
Τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και τις Συρακούσες ✓ Έμπειρος 
αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Checkpoint 25 €/άτομο. Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους. Δημοτικός φόρος ξεν/χείων 3-5 €/άτομο/μέρα, πληρωμή 
επιτόπου. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 
4* (4 Κων/πολη, 2 Ελλάδα) ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ 4 
γεύματα ή δείπνα στην Κωνσταντινούπολη ✓ Κρουαζιέρα στα 
Πριγκιποννήσια ✓ Περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμ-
ματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ 
Τοπικός ξεναγός όπου απαιτείται ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό

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

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/10 9 645 € 665 € +175 € 595 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/10 8 495 € 515 € +170 € 445 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

5, 12, 19, 26/10,  
2, 9, 16, 23, 30/11

7 370 € +160 € 340 €

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα ή Ηγουμενίτσα
Αναχώρηση για Πάτρα. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και 
απόπλους για Μπάρι ή Μπρίντιζι.
2η μέρα: Μπάρι - Ματέρα - Ρήγιο
Από το Ιταλικό λιμάνι ταξιδεύουμε για την πόλη Ματέρα, 
την «Καππαδοκία της Μεσογείου». Συνεχίζουμε για το 
Ρήγιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Ρήγιο - Πολεμιστές του Ριάτσε - Κεφαλού 
- Μονρεάλε - Παλέρμο
Πρόγευμα και επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο της 
Μεγάλης Ελλάδας για να θαυμάσουμε τους «Πολεμιστές 
του Ριάτσε». Στάση στην Κεφαλού και στο γειτονικό 
Μονρεάλε. Άφιξη στο Παλέρμο, γνωριμία με την πόλη, 
τακτοποίηση, δείπνο.
4η μέρα: Παλέρμο
Πρωινό και ξενάγηση πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Κατάνια
Πρόγευμα και αναχώρηση για τον Ακράγαντα. 
Ξενάγηση στην «κοιλάδα των Ναών», περιήγηση στην 
Κατάνια. Δείπνο.
6η μέρα: Συρακούσες - Ταορμίνα - Μεσσήνη
Περιήγηση στις Συρακούσες. Επίσκεψη στην Ταορμίνα 
και καταλήγουμε στη Μεσσήνη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Μεσσήνη - Λέτσε
Αναχώρηση από τη Μεσσήνη για Λέτσε. Γνωριμία με την 
πόλη, τακτοποίηση στα δωμάτιά μας, δείπνο.
8η μέρα: Ελληνόφωνα χωριά - Αλμπερομπέλο - 
Μπάρι
Περιήγηση στο Ελληνόφωνο χωριό Στερνατία 
και περνάμε από το Καλημέρα. Επίσκεψη στο 
Αλμπερομπέλο. Το απόγευμα άφιξη στο Μπάρι ή 
Μπρίντιζι, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους.
9η μέρα: Πάτρα ή Ηγουμενίτσα - Αθήνα

1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο στη Βουλγαρική 
πρωτεύουσα. Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Πρωινό και ξενάγηση στη Σόφια. Πορεία προς το 
Βουκουρέστι. Πρώτη γνωριμία με την παλιά πόλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Βουκουρέστι
Πρόγευμα και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της 
Ρουμανίας. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
4η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά 
Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα του 
ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, χειμερινό 
τόπο αναψυχής σε υψόμετρο 800-930μ. Έπειτα θα 
επισκεφθούμε το κάστρο Πέλες και θα συνεχίσουμε για 
το ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση, δείπνο.
5η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στη Μεσαιωνική πόλη. Στη 
συνέχεια επίσκεψη στο Φρούριο Μπραν (Πύργος του 
Δράκουλα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στην Τρανσυλβανία 
και τη μοναδική Μεσαιωνική Σιγκισοάρα. Επιστροφή 
νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και καφεδάκι στην πόλη και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
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.



Βουλγαρία Σερβία Αλβανία
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1η μέρα: Αθήνα - Κρυσταλλοπηγή - Κορυτσά
Πρωινή αναχώρηση για την Αλβανία μέσω 
Κρυσταλλοπηγής με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην 
Κορυτσά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
2η μέρα: Κορυτσά - Πόγραδετς - Λίμνη Οχρίδα - 
Ελμπασάν - Τίρανα
Πρόγευμα και περιήγηση στην πόλη. Διαδρομή μέσα 
από μικρές κωμοπόλεις, όπως το Πόγραδετς, η Οχρίδα, 
το Ελμπασάν. Σύντομη στάση και συνεχίζουμε για τα 
Τίρανα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Τίρανα - Δυρράχιο - Φιέρι - Τεπελένι - 
Αργυρόκαστρο - Αγ. Σαράντα
Πρωινό και σύντομη επίσκεψη στο Δυρράχιο. Θα 
κατευθυνθούμε στο Φιέρι, όπου θα ξεναγηθούμε. 
Αναχώρηση για το ιστορικό Τεπελένι. Σε λιγότερο από 
μισή ώρα θα φθάσουμε στο Αργυρόκαστρο. Στάση για 
φαγητό και πορεία για τους Αγίους Σαράντα. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο & δείπνο.
4η μέρα: Αγ. Σαράντα - Αρχαιολογικός χώρος 
Βουθρωτού - Δερβιτσάνη & Δερόπολη
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο 
του Βουθρωτού, με το αρχαίο θέατρο, τον Ναό του 
Ασκληπιού κ.λπ. Συνεχίζουμε με μια βόλτα στην 
παραλία και στο κάστρο του Λυκούρσι. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο.
5η μέρα: Αγ. Σαράντα - Μνημείο Πεσόντων στους 
Βουλιαράτες - Κακαβιά - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ελληνικό χωριό 
Βουλιαράτες, για να επισκεφθούμε το Μνημείο των 
Πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών του 1940. Άφιξη στο 
συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Επιστροφή στην 
Αθήνα.
Σημείωση: H διανυκτέρευση αντί για Τίρανα ενδέχεται 
να γίνει στο Δυρράχιο.

1η μέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
Αναχώρηση για το Mπόροβετς με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση, δείπνο.
2η μέρα: Μπόροβετς - Σόφια - Μπουργκάς
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Σόφια. Εκεί 
θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό κέντρο και θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο. Αναχωρούμε προς το Μπουργκάς. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μπουργκάς - Σωζόπολη - Μεσημβρία
Πρόγευμα. Επίσκεψη στη Σωζόπολη, με τους Ελληνικής 
καταγωγής κατοίκους. Μεταβαίνουμε στο Μπουργκάς. 
Βόλτα στο μεγάλο παραθαλάσσιο πάρκο και στον 
εμπορικό πεζόδρομο. Συνεχίζουμε για τη χερσόνησο 
της Μεσημβρίας με την εντυπωσιακή οχύρωση. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Μπουργκάς - Μονή Αλατζά - Βάρνα
Μετά το πρωινό κατευθυνόμαστε προς τη Βάρνα. Την 
προσπερνάμε για να φτάσουμε στο Μοναστήρι Αλατζά 
του 5ου αιώνα, λαξευμένο όλο μέσα στο βράχο. 
Επιστροφή στη Βάρνα και επίσκεψη στο παραθαλάσσιο 
πάρκο. Χρόνος για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.
5η μέρα: Μπουργκάς - Αγχίαλος (Μονή Αγίου 
Γεωργίου) - Φιλιππούπολη - Μπόροβετς
Μετά το πρωινό μας θα μεταβούμε στην Αγχίαλο 
(Πομόριε), να προσκυνήσουμε στο μοναστήρι του Αγ. 
Γεωργίου. Συνεχίζουμε για τη Φιλιππούπολη, όπου 
θα δούμε τον Έβρο και τα πιο σημαντικά αξιοθέατα. 
Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά στο ξενοδοχείο για 
ξεκούραση. Δείπνο.
6η μέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με στάση στο Σαντάνσκι, 
φημισμένη λουτρόπολη. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή 
στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κραγκούγεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. Μετά από 
στάσεις και διέλευση συνόρων στους Ευζώνους 
φτάνουμε στην περιοχή Νις ή Κραγκούγεβατς για 
δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις ή Κραγκούγεβατς - Βελιγράδι
Πρωινή πορεία για τη Σερβία και το Βελιγράδι. 
Τακτοποίηση και γνωριμία με την πόλη πεζή. Δείπνο. 
3η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό μας, ξενάγηση στο πανέμορφο 
Βελιγράδι. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται στην 
παλιά πόλη. Το φρούριο Kalemegdan, ο πεζόδρομος 
Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά 
Ανάκτορα, ο ναός του Αγίου Σάββα, ο πύργος Νεμπόισα 
όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος είναι μερικά από τα 
αξιοθέατα που θα μας εντυπωσιάσουν. Δείπνο.
4η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» 
Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, 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. Εκεί κοντά 
βρίσκεται και το κουκλίστικο Sremski Karlovci, όπου 
το μεσημέρι θα έχουμε πλούσιο γεύμα με κρασί και 
μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο 
Βελιγράδι.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια. Περιήγηση, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ 4 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* στην Αλβανία 
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει 
προγράμματος ✓ Τοπικός ξεναγός ✓ Αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία και 
αξιοθέατα. Φιλοδωρήματα. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο 
ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia ✓ 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία 4* (2 Μπόροβετς, 3 Μπουργκάς) ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα. 
Ποτά στα γεύματα. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή 
προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις με 
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ 5 διαν/σεις 
σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4* (1 Κραγκούγεβατς ή Νις, 3 
στο Βελιγράδι & 1 στα Σκόπια) ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά 
✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο 
εστιατόριο στο Sremski Karlovci, στην όχθη του Δούναβη  
(ως μέρος της διατροφής) ✓ Έμπειρος αρχηγός εταιρείας  
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία. Checkpoint 
15 €. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

24/10 5 295 € 315 € +100 € 245 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/10 6 325 € 345 € +80 € 265 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

23/10 6 375 € 395 € +120 € 325 €
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Πολωνία 
Βαρσοβία - Κρακοβία

7 ΗΜΕΡΕΣ
26/11

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία
Πτήση για Βαρσοβία. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στην 
παλιά πόλη ή για μια επίσκεψη στα μαγαζιά και στα καφέ. Προαιρετικό δείπνο.
2η μέρα: Βαρσοβία
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση στην παλιά πόλη, στην κεντρική πλατεία, στην πολυσύχναστη οδό 
Nowy Swiat, στο ιστορικό μνημείο του «Γκέτο», στο άγαλμα της Σειρήνας και το άγαλμα του Σοπέν 
στο παλιό ανάκτορο Λαζιένκι. Θα δούμε επίσης το περίφημο Παλάτι του Πολιτισμού. Στην απέναντι 
όχθη του Βιστούλα θα επισκεφθούμε τη λαϊκή συνοικία Πράγα. Προαιρετικό δείπνο στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Βαρσοβία - Βρότσλαβ
Κατευθυνόμαστε στη δυτική πλευρά της χώρας, στην περιοχή της Σιλεσίας και στην πρωτεύουσά 
της, το Βρότσλαβ. Η «Βενετία της Πολωνίας», όπως την αποκαλούν, είναι χτισμένη σε 12 νησιά 
πάνω στον ποταμό Όντερ. Ξενάγηση, τακτοποίηση, προαιρετικό δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Άουσβιτς - Κρακοβία
Πρωινό και συνεχίζουμε την εκδρομή μας προς την πανέμορφη Κρακοβία, με στάση στο Άουσβιτς. 
Εκεί θα δούμε τα Γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης αιχμαλώτων του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, 
το στρατόπεδο εξόντωσης Birkenau, καθώς και το μουσείο με τα ντοκουμέντα. Άφιξη στην Κρακο-
βία, μεταφορά στο κεντρικό ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση στα δωμάτια. Προαιρετικό δείπνο.
5η μέρα: Κρακοβία
Πρωινό. Σήμερα θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη της Κρακοβίας που εντυπωσιάζει με την  
Αναγεννησιακή της αρχιτεκτονική, τα μοναστήρια, τα κτίρια του Πανεπιστημίου και τη μοναδική 
πλατεία της αγοράς! Μετά το παλάτι στον Λόφο της Βάβελ και τον Καθεδρικό ναό θα επισκεφθούμε 
το ναό των Φραγκισκανών με τα μοναδικά βιτρό. Συνεχίζουμε για το πανεπιστήμιο Γιαγκελόνιαν και 
την κεντρική πλατεία με την παλιά αγορά των υφασμάτων. Κάνουμε στάση στην υπέροχη σοκολα-
τερί «Βέντελ» και περπατάμε στον εμπορικό δρόμο Φλοριάνσκα. Για το τέλος έμεινε η Όπερα και το 
κομμάτι του παλιού τείχους με την πύλη Φλοριάνσκα. Ελεύθερο απόγευμα. Προαιρετικό δείπνο.
6η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Πρωινό και συνεχίζουμε για την Βιελίτσκα με τα αλατωρυχεία της, τα οποία λειτουργούν εδώ και 
700 χρόνια. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Θα συναντήσουμε εκκλησίες, λίμνες, έργα τέχνης, 
αγάλματα, όλα λαξευμένα στο αλάτι! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Κρακοβία - Βαρσοβία - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για την Τσεστοχόβα, σημαντικό οικονομικό, διοικητικό και πολιτιστικό 
κόμβο της Βόρειας Σιλεσίας. Θα επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα του  
Καθολικού κόσμου, τη θαυματουργή εικόνα της «Μαύρης Παναγίας». Συνεχίζουμε προς τη  
Βαρσοβία για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία - Αθήνα  
με την «Aegean Airlines»

 ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές σύμφωνα  
με το πρόγραμμα

 ✓ 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
 ✓ Πρωινό καθημερινά 
 ✓ Αχθοφορικά στα ξενοδοχεία 
 ✓ Είσοδοι στο Auschwitz και τοπικός ξεναγός 
 ✓ Έμπειρος συνοδός της εταιρείας μας με εξειδίκευση  
στον προορισμό 

 ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση  
έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Novotel Warszawa Centrum 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

26/11 7 645 € +250 €

Mercure Wroclaw Centrum 4* Novotel Krakow Centrum 4*



1η μέρα: Αθήνα - Αμβούργο
Πτήση για το Αμβούργο, άφιξη και άμεση αναχώρηση για το κέντρο της πόλης. 
Περνάμε από τους εκθεσιακούς χώρους, από τη συνοικία του λιμανιού St Pauli 
με την ψαραγορά. Στην «καρδιά» της παλιάς πόλης θα δούμε την εκκλησία του 
Αγ. Μιχαήλ, το Χρηματιστήριο, καθώς και το παλιό Δημαρχείο στις όχθες της 
λίμνης Άλστερ, πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση και ξεκινάμε πεζή 
να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βίσμαρ - Λίμπεκ
Αναχώρηση και μεταφορά στη σπουδαία Χανσεατική πόλη Βίσμαρ. Εδώ θα 
γνωρίσουμε μερικούς Γοτθικούς ναούς, τη μεγάλη κεντρική πλατεία με την 
κρήνη, το λιμάνι με τις χαρακτηριστικές αποθήκες κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και 
συνεχίζουμε για την παλιά Χανσεατική πόλη Λίμπεκ, αλλιώς την «κυρά της 
Βαλτικής», στην οποία επίσης θα περιηγηθούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λίνεμπουργκ - Αμβούργο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Λίνεμπουργκ, όπου θα δούμε την 
πλατεία του δημαρχείου, τις παλιές γειτονιές των αλατωρύχων, το λιμάνι, τα 
κουκλίστικα καφέ. Επιστροφή στο Αμβούργο και υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
4η μέρα: Βρέμη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βρέμη, μια παραμυθένια, ιστορική πόλη του 
Γερμανικού Βορρά, με σύγχρονη αύρα. Η περιήγηση στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης δεν απαιτεί χάρτη: 2.000 καρφιά από ορείχαλκο και ατσάλι 
οδηγούν από την αυλή της εκκλησίας Liebfrauen στην κεντρική πλατεία και 
από εκεί προς την οδό Böttcherstraße, παλιά οδό των βιοτεχνών - σήμερα 
καλλιτεχνικό και πολιτισμικό κέντρο. Αξίζει να δείτε το μεγαλοπρεπές Δημαρχείο 
(Rathaus), τη σεβάσμια φιγούρα του πολιούχου Roland, προστάτη του εμπορίου, 
το άγαλμα του Gerhard Marcks με θέμα από τα παραμύθια των αδελφών 
Grimm, τον Καθεδρικό του St Petri και την Liebfrauenkirche. Ελεύθερος χρόνος, 
επιστροφή στο Αμβούργο.
5η μέρα: Αμβούργο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο μέχρι την μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα η 4η ημέρα περιλαμβάνει Βρέμη - Αμβούργο 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς Αθήνα. 

1η μέρα: Αθήνα - Ντίσελντορφ - Κολωνία
Πτήση για το Ντίσελντορφ, άφιξη και αναχώρηση για την Κολωνία. Ξεκινά η 
περιήγησή μας στην τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας, με τις πλατείες, 
τους πεζοδρόμους και τα παραδοσιακά χρωματιστά σπίτια. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια και χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθούμε τις έξι συνολικά υπαίθριες 
αγορές που απλώνονται σε όλη την πόλη!
2η μέρα: Κολωνία
Απεριόριστος χρόνος για να περιηγηθούμε στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της 
πόλης, να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ και τις γιορτινές λιχουδιές.
3η μέρα: Ντίσελντορφ
Πρωινό και αναχωρούμε για το Ντίσελντορφ, ένα από τα σημαντικότερα 
βιομηχανικά και πολιτιστικά κέντρα της κοιλάδας του Ρήνου. Φθάνοντας θα μας 
εντυπωσιάσει η σειρά με τα 300 και πλέον μπαρ και μπιραρίες, το Δημαρχείο, 
το έφιππο άγαλμα του δούκα Γιαν Βέλεμ, η Λεωφόρος των Βασιλέων κ.λπ. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Κολωνία.
4η μέρα: Μάαστριχτ - Άαχεν
Πρωινό και αναχώρηση για το Μάαστριχτ, όπου θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό 
κέντρο, με τους ναούς Αγίου Σερβατίου και Αγίου Ιωάννη, καθώς και τη γέφυρα 
του Αγίου Σερβατίου. Ελεύθερος χρόνος και αναχωρούμε για το Άαχεν. Άφιξη και 
περιήγηση. Επιστροφή στην Κολωνία.
5η μέρα: Μπριλ - Αουγκούστουσμπουργκ - Βόννη
Πρωινό και αναχωρούμε για το κοντινό Μπριλ, όπου θα επισκεφθούμε 
(εξωτερικά) το επισκοπικό Μπαρόκ παλάτι Αουγκούστουσμπουργκ και θα 
περπατήσουμε στους πανέμορφους κήπους του. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε στην 
παλιά πρωτεύουσα της Ομοσπονδιακής Δυτικής Γερμανίας. Κατά τη διάρκεια της 
ξενάγησής μας στη Βόννη θα περάσουμε από το παλιό Μπαρόκ δημαρχείο, τους 
χώρους του πανεπιστημίου, τη μοντέρνα μουσική ακαδημία, τον Μίνστερ, τον 
Άγιο Μαρτίνο, το σπίτι όπου γεννήθηκε ο Μπετόβεν. Επιστροφή στην Κολωνία, 
υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
6η μέρα: Κολωνία - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ και την πτήση 
επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Αμβούρ-
γο στο Novotel Hamburg 4* (22/12, 3/1), Holiday Inn Express Hamburg - City Hauptbahnhof 
3* (29/12) ή παρόμοια ✓ Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, επισκέψιμους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντίσελντορφ - Αθήνα με την 
«Aegean Airlines» ✓ 5 διανυκτερεύσεις στο Novotel Cologne City 4* ή παρόμοιο ✓ ΔΏΡΟ του 
γραφείου μας το Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο στις 24/12 ✓ Πρωινό καθημερινά 
✓ Μεταφορές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, κρουαζιέρα στον Ρήνο και γενικά όπου απαιτείται. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23/12 6 595 € 645 € +160 € 545 €
6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 595 € 645 € +140 € 545 €

29/12 5 695 € 745 € +295 € 645 €

3/1 4 545 € 595 € +120 € 495 €

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 3/1

Αμβούργο
Χανσεατικές πόλεις

Βεστφαλία
Βόρεια Ρηνανία
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο - Ίνσμπρουκ
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και περιήγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, 
την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά 
πόλη. Μεταφορά στο Ίνσμπρουκ, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη, συνοδεία του αρχηγού.
2η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μουσείο Σβαρόφσκι
Πρόγευμα και περιήγηση. Θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο 
Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για το Βάτενς, για να επισκεφθούμε το μοναδικό μουσείο 
Σβαρόφσκι και να ψωνίσουμε από το κατάστημα του οίκου. Επιστροφή στο 
Ίνσμπρουκ. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το δημοφιλές χιονοδρομικό Γκάρμις 
Παρτενκίρχεν. Επόμενη στάση μας το γραφικό Oberammergau, διάσημο 
παγκοσμίως για τα υπέροχα ζωγραφισμένα σπίτια του. Συνεχίζουμε για το κάστρο 
Νοϊσβανστάιν. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ.
4η μέρα: Κίτσμπουελ - Ζελ αμ Ζέε
Πρόγευμα και αναχώρηση για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Τιρόλο, 
το Κίτσμπουελ. Συνεχίζουμε για το παραμυθένιο Ζελ αμ Ζέε, στις όχθες της λίμνης 
Σάλτσμπουργκ. Επιστροφή στο Ίνσμπρουκ, ελεύθερος χρόνος.
5η μέρα: Ίνσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το πνεύμα του Μότσαρτ θα σας 
ακολουθεί παντού στην όμορφη γενέτειρά του, μαζί με τη μοναδική μουσική 
κουλτούρα της και τα πανέμορφα τοπία. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος - Μόναχο - Αθήνα
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 των Βερσαλλιών. Χρόνος 
ελεύθερος, πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Περιήγηση 
στην παλιά πόλη. Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα 
τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και 
σιντριβάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό!
2η μέρα: Βαμβέργη
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη) στη 
Φραγκονία. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό. Χρόνος ελεύθερος 
για να δοκιμάσετε μία από τις πολλές ποικιλίες μπίρας 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, μία από τις ωραιότερες πόλεις 
της Βαυαρίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ. Εξίσου παραμυθένιος 
προορισμός η πόλη Ντίνκελσμπιλ. Με όμορφα σπίτια κατασκευασμένα από ξύλο, 
παλιά κάστρα και παρεκκλήσια. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. 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. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη.
5η μέρα: Νυρεμβέργη
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για καφέ ή βόλτα στις αγορές της πόλης. 
6η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί 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: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με την «Lufthansa» 
✓ 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Grauer Baer 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων ✓ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο 
πούλμαν του γραφείου μας ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα της εκδρομής ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Υποχρεωτικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο: 89 € 
ενήλικας, παιδί 49 €. Υποχρεωτικό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο: 109 € ενήλικας, παιδί 59 €. Ό,τι 
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa» 
✓ 4 ή 5 διαν/σεις στο Park Plaza Nuremberg 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ 
Μεταφορές βάσει προγράμματος με πολυτελές πούλμαν ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως 
αναφέρονται ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, κρουαζιέρα στον Ρήνο και γενικά όπου απαιτείται. 
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 6 695 € 745 € +160 € 645 €

28/12 6 745 € 795 € +180 € 695 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 29/12 6 645 € 695 € +180 € 595 €

22, 23, 24, 
26, 30/12

5 595 € 645 € +160 € 545 €

2/1 5 545 € 595 € +140 € 495 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 24, 26,  
29, 30/12, 2/1

Βαυαρικές Άλπεις
Αυστριακό Τιρόλο

Νυρεμβέργη
Βαμβέργη
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βέρνη - Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάνη
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αναχωρούμε για τη διοικητική πρωτεύουσα 
Βέρνη. Συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κωμόπολη Μοντρέ. Τελευταίος 
σταθμός μας το γραφικό Βεβέ. Άφιξη αργά το απόγευμα στο επιλεγμένο 
ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.
2η μέρα: Εβιάν - Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε με κατεύθυνση τη Γαλλική πλευρά της λίμνης και τη 
λουτρόπολη Εβιάν. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος. Συνεχίζουμε για τη Γενεύη, 
κέντρο της διεθνούς διπλωματίας. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στη Λωζάνη. 
Θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό κέντρο και στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχωρούμε. Διασχίζοντας τα περίφημα Ελβετικά αγροκτήματα 
θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο για τα τυριά του. 
Άφιξη στη Ζυρίχη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη
Μετά το πρωινό μας θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι το Ιντερλάκεν, την πόλη 
ανάμεσα σε δύο λίμνες. Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση. Συνεχίζουμε για την 
κουκλίστικη Λουκέρνη με την περίφημη σκεπαστή ξύλινη γέφυρα του 14ου 
αιώνα. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Αλπικό τρένο - Σεντ Μόριτζ (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό μας προαιρετικά θα μεταφερθούμε οδικώς μέχρι την Κουρ, 
όπου θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο της «Rhaetian Railways», που θα 
μας μεταφέρει στο υπέροχο Σεντ Μόριτζ (κόστος 80 €). Το απόγευμα μεταφορά 
οδικώς στη Ζυρίχη.
6η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι 
εντυπωσιακοί καταρράκτες του Ρήνου. Αφού διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με 
τη Γερμανία, θα επισκεφθούμε το κουκλίστικο παραποτάμιο χωριό Στάιν αμ Ράιν. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο, πτήση επιστροφής.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο 
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και περιήγηση. 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. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου με τα 
ζωγραφισμένα σπίτια. Επόμενη στάση μας το φημισμένο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. 
Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορφές των Άλπεων και είναι πραγματικά σαν να 
βγήκε από παραμύθι! Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική επίσκεψη με το συνοδό μας στη 
γλυπτοθήκη του Μονάχου. Ανάμεσα στα πλέον διάσημα εκθέματα της συλλογής 
είναι ο Κούρος του Μονάχου (540 π.Χ.), ο Κούρος της Τενέας (560 π.Χ.) και 
τα γλυπτά του ναού της Αφαίας στην Αίγινα (510-480 π.Χ.). Για τη συνέχεια 
προτείνουμε μια επίσκεψη στο παλάτι Νίμφενμπουργκ (εξωτερικά). Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
4η 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του Μότσαρτ. Περιήγηση 
στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
6η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, στην «καρδιά» της Βαυαρίας. 
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: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με «Swiss Airlines» 
✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Λωζάνη στο ξενοδοχείο De La Paix 4* ή παρόμοιο ✓ 3 διανυκτερεύ-
σεις στη Ζυρίχη στο ξενοδοχείο Courtyard by Marriott Zurich Nord 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό 
μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, επισκέψιμους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa»  
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν ✓ 4 ή 5 διαν/σεις στο 
Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ Έμπειρος 
αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 €. 
Προαιρετικό εορταστικό μπουφέ δείπνο στις 24/12 στο ξενοδοχείο (συμπεριλαμβάνεται πακέτο 
ποτών): 59 €/ενήλικας, παιδί 29 € (δηλώσεις συμμετοχής έως 20/11). Είσοδοι σε μουσεία, 
επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 29/12 6 645 € 695 € +180 € 595 €

22, 23, 24, 
26, 30/12

5 595 € 645 € +160 € 545 €

2/1 5 545 € 595 € +140 € 495 €

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 24, 26,  
29, 30/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23, 24, 
28, 29/12 

6 695 € 745 € +165 € 595 €

26, 31/12, 
2/1  

5 595 € 645 € +135 € 545 €

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
22, 23, 24, 26, 28, 
29, 31/12, 2/1

Ελβετία
Aλπικό Τρένο

Μόναχο
Σάλτσμπουργκ
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση τα 
δωμάτια. Το βράδυ προαιρετική γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της πόλης, αφού 
ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει (με μέσα συγκοινωνίας).
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Coster Diamonds»
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε ξενάγηση στο Άμστερνταμ. Θα δούμε τον Μύλο 
του Rembrandt στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», 
την «Heineken», το επιβλητικό Rijksmuseum, τη Δυτική Εκκλησία, τον «πλωτό» 
Κεντρικό Σταθμό κ.ά. και θα ολοκληρώσουμε τη γνωριμία μας με επίσκεψη σε 
ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, τον οίκο «Coster Diamonds», 
για μια Ελληνόφωνη παρουσίαση των τεχνικών κατεργασίας.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Μάρκεν & Βόλενταμ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα ψαράδικα χωριά Marken και 
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι 
του Volendam. Επίσης, θα επισκεφθούμε παραδοσιακό τυροκομείο για να μας 
παρουσιαστούν οι μέθοδοι παρασκευής και να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική ημερήσια εκδρομή με 
προορισμούς το Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 80 €). Θα θαυμάσουμε 
στο Ρότερνταμ τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής κτίρια και τις γέφυρες Villem και Erasmus. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια 
ιστορική πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς 
ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του 
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο Παλάτι της Ειρήνης.
5η μέρα: Άμστερνταμ
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να περπατήσετε στην στολισμένη πόλη.
6η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση. Θα δούμε τον Μύλο του 
Ρέμπραντ, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα» κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
περίπατος στο ιστορικό κέντρο με τον αρχηγό μας.
2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία Μουσείων - Βόλενταμ
Πρωινό και επίσκεψη δωρεάν στο μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, το 
γνωστό οίκο «Coster Diamonds», για Ελληνόφωνη παρουσίαση. Τα φημισμένα 
μουσεία Van Gogh, Rijks (Εθνική Πινακοθήκη) και Stedelijk Museum (Σύγχρονης 
Τέχνης) βρίσκονται ακριβώς απέναντι. Συνεχίζουμε με εκδρομή και βόλτα 
στο ψαροχώρι Βόλενταμ. Τέλος, θα επισκεφθούμε Φάρμα Τυριών, όπου θα 
γνωρίσουμε τις μεθόδους παρασκευής και θα δοκιμάσουμε γεύσεις!
3η μέρα: Άμστερνταμ
Ημέρα ελεύθερη για περίπατο στο εντυπωσιακό κέντρο. 
4η μέρα: Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Βρυξέλλες
Πρωινό και αναχώρηση για το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι 
της Ευρώπης. Επόμενος σταθμός μας το Ντελφτ, η πρώτη πρωτεύουσα του 
Ολλανδικού κράτους. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα Διεθνών Οργανισμών και 
του Ολλανδικού Κοινοβουλίου. Τελευταία μας στάση οι Βρυξέλλες. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Το απόγευμα βόλτα στην Grand Place.
5η μέρα: Γάνδη - Μπριζ
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη στάση στη Γάνδη και συνεχίζουμε για την 
Μεσαιωνική Μπριζ! Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες.
6η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεμβούργο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική επίσκεψη σε ένα από τα μικρότερα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Βαλλωνία - Λουξεμβούργο (κόστος 90 €).
7η μέρα: Βρυξέλλες - Αμβέρσα - Αθήνα
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στην Αμβέρσα, ένα «σταυροδρόμι» 
των τεχνών και του εμπορίου, δίπλα στον ποταμό Σχέλντε. Περιήγηση και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Σημείωσεις:  
To 5ήμερο πρόγραμμα 30/12 δεν περιλαμβάνει την 3η και την 6η μέρα
Το 6ήμερο πρόγραμμα 23/12 δεν περιλαμβάνει την 3η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «KLM» 
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ozo 4* ή 
παρόμοιο ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός του γραφείου μας ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 €. Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ/Αϊντχόβεν - Αθήνα 
με «Transavia» ✓ 1 χειραποσκευή 10 kg και 1 βαλίτσα 15 kg ✓ 4, 5, 6 διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* ✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως 
αναφέρονται στο πρόγραμμα ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος 
συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 165 
€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. Ό,τι ρητά αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/12 6 595 € 645 € +160 € 545 €

22, 26/12, 2/1 5 545 € 595 € +140 € 495 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧ/ΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 6 + 1 Δώρο 595 € 645 € +175 € 545 €

23/12 6 595 € 645 € +175 € 545 €

30/12 5 595 € 645 € +235 € 545 €

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 22/12, 26/12, 2/1

5, 6, 7 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 23/12, 30/12

Άμστερνταμ
Μάρκεν & Βόλενταμ Μπενελούξ
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Λονδίνο Σκωτία

32

1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - Κάστρο Εδιμβούργου
Πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για 
πανοραμική περιήγηση. Το Εδιμβούργο είναι χτισμένο -όπως η Ρώμη- πάνω 
σε επτά λόφους! Θα ξεκινήσουμε από τη νέα πόλη, Γεωργιανής εποχής, έπειτα 
θα οδηγηθούμε στον Λόφο Κάρλτον, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τη θέα, θα 
κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι του Χόλιρουντ, την επίσημη κατοικία 
της Βασίλισσας στη Σκωτία. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού 
Μιλίου και από αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, η οικία του Τζον Νοξ, ο Καθεδρικός 
του Αγίου Τζάιλς κ.ά. Θα καταλήξουμε στο κάστρο του Εδιμβούργου, όπου θα 
περιηγηθούμε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση.
2η μέρα: Περθ - Αποστακτήριο
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός 
μας η πόλη Περθ, πρώην πρωτεύουσα της Σκωτίας, όπου θα περπατήσουμε στην 
High Street και θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό της πόλης, που χρονολογείται 
από το 15ο αιώνα. Συνεχίζουμε για το αποστακτήριο «Glenturret», για να 
γευτούμε και να αγοράσουμε γνήσιο Σκωτσέζικο ουίσκι, αλλά και να μυηθούμε 
στη διαδικασία παραγωγής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο.
3η μέρα: Εδιμβούργο
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για περιήγηση στην πόλη.
4η μέρα: Λοχ Λόμοντ - Γλασκώβη
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη βόλτα μας στο Εθνικό Πάρκο Τρόσακς, με 
την ομορφότερη λίμνη της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη 
πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκώβη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου 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. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε στην πόλη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο.
5η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου για την πτήση 
επιστροφής μας.

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο (πανοραμική ξενάγηση) - Βρετανικό Μουσείο
Πτήση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη και ξενάγηση στα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα: Χάιντ Παρκ, ανάκτορα Κένσινγκτον, Μπιγκ Μπεν κ.ά. Έπειτα από 
ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτι, οικονομική 
«καρδιά» του Ηνωμένου Βασιλείου. Ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στο Βρετανικό 
Μουσείο, στην πτέρυγα με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Λονδίνο - Kρουαζιέρα στον Τάμεση (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για βόλτα στα πάρκα και επίσκεψη στα μουσεία.  
Το απόγευμα προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάμεση, με επίσκεψη στο Γκρίνουιτς.
3η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ - Χωριά Κότσγουολντς 
(προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε προαιρετικά 
στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτος σταθμός η 
Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης και συνεχίζουμε για την κωμόπολη Στράτφορντ 
απόν Έιβον, γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ. Περιήγηση, γεύμα σε παραδοσιακή 
παμπ με θέα τον ποταμό Έιβον. Τελευταία στάση τα χωριά των Κότσγουολντς, το 
γραφικό Woodstock, το επιβλητικό Shipston on Stour και το Enstone. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Λονδίνο (προαιρετικός νυχτερινός γύρος)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά νυχτερινός γύρος της 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Λονδίνο
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ημέρα ελεύθερη.
6η μέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίνσδορ - Αθήνα
Αγγλικό πρόγευμα και ξεκινάμε για να επισκεφθούμε το Γουίνσδορ και να 
γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. 
Προαιρετική είσοδος. Χρόνος για βόλτα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις «Aegean Airlines»  
✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Marriott Edinburgh 4* ή παρόμοιο ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
✓ ΔΏΡΟ του γραφείου μας το Χριστουγεννιάτικο/Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο 
στις 24/12, 31/12 (μενού 3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά) ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις 
όπως στο πρόγραμμα ✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος συνοδός του 
γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €. Είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία κ.λπ. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την «British»  
✓ Μεταφορές, μετακινήσεις με πολυτελές πούλμαν ✓ Διαμονή στο Holiday Inn Bloomsbury 
4* ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται ✓ 
Έμπειρος τοπικός συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμου 175 €. Ποτά, αναψυκτικά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε αρχαιολογικούς 
και επισκεπτόμενους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάποιες επισκέψεις δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω αργιών. Ζητήστε μας 
πληροφορίες.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 2/1 5 645 € 695 € +170 € 595 €

29/12 5 715 € 765 € +235 € 645 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21, 22/12 6 545 € 595 € +225 € 495 €

22/12 5 545 € 595 € 195 € 495 €

24/12 5 545 € 595 € +225 € 495 €

29/12 5 595 € 645 € +295 € 545 €

30/12 6 645 € 695 € 315 € 595 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 2/1

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 24, 29, 30/12



ΣτοκχόλμηΚοπεγχάγη
1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Δανίας. Άφιξη στην όμορφη, πεντακάθαρη 
και ανθρώπινη πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για 
μια πρώτη γνωριμία. Σας προτείνουμε επίσκεψη στο φημισμένο θεματικό 
πάρκο Τίβολι και φυσικά τα δεκάδες γραφικά καφέ και εστιατόρια, είτε τη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά.
2η μέρα: Κοπεγχάγη
Πρωινό και αναχώρηση για ξενάγηση στην πόλη. Θα επισκεφθούμε την κεντρική 
πλατεία του Δημαρχείου, τη Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το παλαιότερο της 
Ευρώπης), το παλάτι. Θα δούμε ακόμη την παραλία Λαγκελίνιε με τη «Μικρή 
Γοργόνα», που θα μάθουμε και την ιστορία της, ενώ θα επισκεφθούμε και την 
Όπερα. Μεταφορά στο λιμάνι της Κοπεγχάγης Nyhavn για προαιρετική μίνι 
κρουαζιέρα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Κοπεγχάγη - Μάλμο (προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ημέρα ελεύθερη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να 
συμμετάσχουν σε μια προαιρετική εκδρομή στη Σουηδία και συγκεκριμένα στο 
Μάλμο, διασχίζοντας την εντυπωσιακή κρεμαστή γέφυρα Øresund. Στο Malmö θα 
θαυμάσουμε τον περίφημο ουρανοξύστη «στροφή του κορμού», το κάστρο του 
Μάλμε, την Πλατεία Γερουσίας και την παλιά πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας στην Κοπεγχάγη. Υπόλοιπη μέρα στη διάθεσή σας.
4η μέρα: Κοπεγχάγη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη στη «Γοργόνα του Βορρά». Αν σας 
ενδιαφέρουν οι αγορές βρεθείτε στον εμπορικό πεζόδρομο Στρόγκετ. Πολύ κοντά 
θα βρείτε και πιο πολυτελή μαγαζιά γνωστών οίκων μόδας. Τα πολυκαταστήματα 
όπως το «Magasin du Nord» στην πλατεία Kongens Nytorv 13, και το «Illum» 
στην Ostergade 52, έχουν τα πάντα - αλλά με τιμές ανάλογες του επιπέδου της 
χώρας.
5η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για να αποχαιρετήσουμε την 
πανέμορφη πόλη. Μετάβαση στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για την πτήση της 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη
Πτήση για τη Σουηδική πρωτεύουσα. Άφιξη στη «Βενετία του Βορρά», όπως 
χαρακτηρίζουν τη Στοκχόλμη, που είναι χτισμένη πάνω σε 14 νησάκια που 
συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρες, ενώ το Αρχιπέλαγός της αποτελείται από 
30.000 μικρά και μεγάλα νησιά. Ξενάγηση στην παλιά πόλη. Θα περιηγηθούμε στα 
στενά της δρομάκια, θα δούμε το παλάτι και τη Μητρόπολη, τη Βουλή, το Βασιλικό 
Θέατρο κ.λπ. Αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο Δημαρχείο, 
ένα από τα ωραιότερα κτίρια του αιώνα μας, όπου γίνονται οι απονομές των 
βραβείων Νόμπελ. Ενδιαφέρον επίσης αποτελεί το μουσείο «Βάσα», με το 
ομώνυμο καράβι που βρέθηκε σχεδόν άθικτο μετά από 333 χρόνια στο βυθό του 
λιμανιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Στοκχόλμη
Μετά το πρωινό ελεύθερη μέρα. Ευκαιρία να διαπιστώσετε πόσο μαγικά αλλά και 
γαλήνια είναι τα Χριστούγεννα στη Στοκχόλμη!
3η μέρα: Στοκχόλμη - Ουψάλα - Σιγκτούνα (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό προτείνουμε εκδρομή στην Ουψάλα με το τεράστιο 
αστεροσκοπείο της, το διάσημο Πανεπιστήμιό της και το μεγάλο Καθεδρικό του 
14ου αιώνα. Σύντομη περιήγηση και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να 
επισκεφθούμε την αρχαιότερη πόλη της Σουηδίας, με έτος ίδρυσης το 960 μ.Χ., 
την Sigtuna. Στην περιήγησή μας θα δούμε το μικρότερο Δημαρχείο της Σουηδίας, 
το μουσείο με την ιστορία του χωριού, τη Λίμνη Μalaren που περνά μέσα από 
το χωριό. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα στο «καφέ 
της θείας Brum», το οποίο λειτουργεί από το 1600 και προσφέρει αλμυρές και 
γλυκές λιχουδιές και ζεστά ροφήματα. Επιστροφή στη Στοκχόλμη.
4η μέρα: Στοκχόλμη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα για αγορές ή για ακόμη καλύτερη 
γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να γνωρίσετε την παλιά πόλη και φυσικά 
τον τρόπο ζωής των Σουηδών. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν ιδιαίτερα 
ελκυστικό προορισμό, καθώς η πόλη φημίζεται για την μόδα, τον πρωτοποριακό 
σχεδιασμό ρούχων και οικιακών συσκευών και την μουσική.
5η μέρα: Στοκχόλμη - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean Airlines» 
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο 
κεντρικό The Square Hotel 4* ή παρόμοιο ✓ Καθημερινό πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό 
μπουφέ ✓ Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη με Ελληνόφωνο ξεναγό ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 180 €. Ποτά, 
αναψυκτικά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και επισκεπτόμενους 
χώρους. Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο (μενού 5 πιάτων + 1 
ποτήρι κρασί): 85 € το άτομο (κατόπιν διαθεσιμότητας δηλώνεται με την κράτησή σας). Ό,τι ρητά 
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean 
Airlines» ✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο 
κεντρικότατο Scandic Norra Bantorget 4* ή παρόμοιο ✓ Καθημερινό πλούσιο Σκανδιναβικό 
πρωινό μπουφέ ✓ Ξενάγηση στη Στοκχόλμη με Ελληνόφωνο ξεναγό ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 180 €. Ποτά, αναψυκτικά. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. 
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και επισκεπτόμενους χώρους. Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο με Σκανδιναβικό μπουφέ (περιλαμβάνεται το ζεστό 
αρωματικό κρασί): 69 €/άτομο (με την προϋπόθεση της διαθεσιμότητας δηλώνεται με την 
κράτησή σας). Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 645 € 695 € +225 € 595 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 5 595 € 645 € +215 € 545 €
5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

3333



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, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ κ.ά. Έπειτα θα επισκεφθούμε το 
Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα ξεναγηθούμε στα κυριότερα δωμάτια. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα Δάση
Πρόγευμα. Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση, όπου θα δούμε το κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ, και στη λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη 
Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο 
Σάλτσμπουργκ, στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ (κόστος 80 €). Ξενάγηση, 
χρόνος για βόλτα, αγορές. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να κάνετε αγορές στους κεντρικούς δρόμους 
της Βιέννης με τα πολυκαταστήματα, αλλά και τις κομψές βιτρίνες των οίκων 
μόδας και φυσικά για να χαρείτε τη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο 
της πόλης, τα ζαχαρόσπιτα, τη φάτνη και το carousel!
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε μια εκδρομή στη «Μικρή Βιέννη 
του Δούναβη», την Μπρατισλάβα (κόστος 35 €). Από τις ομορφότερες πόλεις 
που βρίσκονται πάνω στην πορεία του Δούναβη, η Μπρατισλάβα συγκαταλέγεται 
στις νεότερες και λιγότερο τουριστικά προβεβλημένες πρωτεύουσες της 
Ευρώπης. Θα περιηγηθούμε στην ατμοσφαιρική παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα 
δρομάκια, τα ιστορικά κτίσματα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τις πολύβουες 
πλατείες και θα φωτογραφηθούμε με φόντο το εντυπωσιακό κάστρο που τη 
«στεφανώνει». Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: To 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ευκαιρία για μια πρώτη 
βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας. Το στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δέντρο,  
η φάτνη, το carousel, το τρενάκι συνθέτουν μια τέλεια γιορτινή ατμόσφαιρα!
2η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα 
μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο κ.ά. 
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν, όπου θα ξεναγηθούμε  
στα κυριότερα δωμάτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση, όπου θα δούμε το κυνηγετικό 
περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν. 
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - Σάλτσμπουργκ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την περιοχή των λιμνών Σαλτσκάμεργκουτ, με 
φόντο τις πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων. Θα επισκεφθούμε τα χωριά 
Χάλστατ, Σεντ Γκίλγκεν και τη λίμνη Fuschlsee. Μεταφερόμαστε στη γενέτειρα 
του Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος 
ελεύθερος. Προαιρετικό εορταστικό δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Αλατωρυχείο Χαλάιν
Πρόγευμα και ξεκινάμε ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ. Κήποι Μίραμπελ, 
Δημαρχείο, οικία Μότσαρτ, ναός Αγ. Πέτρου είναι μερικά από τα αξιοθέατα που 
θα δούμε. Χρόνος για βόλτα, αγορές. Σε μικρή απόσταση θα επισκεφθούμε το 
αλατωρυχείο Hallein, στο οποίο θα περιηγηθούμε. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ, 
απόγευμα ελεύθερο.
6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Κίτσμπουελ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο Κίτσμπουελ. 
Συνεχίζουμε για το Ίνσμπρουκ. Άφιξη και περιήγηση. Επιστροφή στο Σάλτσμπουργκ.
7η μέρα: Σάλτσμπουργκ - Αβαείο Μελκ - Ντούρνσταϊν - Βιέννη - Αθήνα
Μετά το πρωινό αφήνουμε το Σάλτσμπουργκ με κατεύθυνση τη Βιέννη. 
Ενδιάμεσα θα επισκεφθούμε το επιβλητικό Αβαείο Μελκ και το Ντούρνσταϊν 
(Αυστρία) με τους αμπελώνες. Πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian 
Airlines» ή «Aegean Airlines» ✓ 4 ή 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Flemings Conference 
Hotel 4*, Intercity Wien 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Ξενάγηση στην πόλη 
& εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✓ 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €. Εορταστικό 
προαιρετικό δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο (δήλωση με την κράτηση): Στις 24/12 κοστίζει 
49 €/ενήλικας και 26 €/παιδί (δεν περιλαμβάνονται ποτά). Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian»  
✓ 3 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη, στο ξενοδοχείο Flemings Conference Hotel 4* ή παρόμοιο 
✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Σάλτσμπουργκ, στο ξενοδοχείο Mercure Salzburg City Hotel 4* 
ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη 
και το Σάλτσμπουργκ ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα, κρουαζιέρα στον Ρήνο και όπου απαιτείται. 
Εορταστικό προαιρετικό δείπνο (μενού 3 πιάτων, χωρίς ποτά) 24/12: 59 €/ενήλικας - 25 €/
παιδί, 31/12: 62 €/ενήλικας - 25 €/παιδί. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22, 23/12 6 495 € 545 € +130 € 445 €

2/1 5 445 € 495 € +130 € 395 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12 7 695 € 745 € +215 € 645 €

28/12 7 745 € 795 € +245 € 695 €
5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 2/1

7 ΗΜΕΡΕΣ
21/12, 28/12

Βιέννη
Βιεννέζικα Δάση

Βιέννη
Σάλτσμπουργκ

34



1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - Τεργέστη - Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Πτήση για Βενετία. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την όμορφη Τεργέστη, 
όπου θα περιηγηθούμε: θα δούμε μεταξύ άλλων την Πλατεία Ενότητας της 
Ιταλίας, την Κρήνη των Τεσσάρων Ηπείρων, τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό του 
San Giusto, την Ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Λιουμπλιάνα
Θα περιηγηθούμε στη Μεσαιωνική παλαιά πόλη, όπου θα δούμε την πλατεία 
Πρέσερεν, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου, τη γέφυρα των Δράκων, το 
Δημαρχείο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λίμνη Μπλεντ
Πρωινή αναχώρηση για το Μπλεντ με την πανέμορφη λίμνη του και το μοναδικό 
νησάκι της χώρας στο κέντρο της. Βόλτα με πλοιάριο στα σμαραγδένια νερά της 
λίμνης (καιρού επιτρέποντος) και επίσκεψη στο κάστρο του Μπλεντ. Ελεύθερος 
χρόνος και επιστροφή αργά στην Λιουμπλιάνα.
4η μέρα: Λιουμπλιάνα - Σπήλαια Ποστόινα - Βενετία
Πρωινή αναχώρηση για τα εντυπωσιακά σπήλαια Ποστόινα. Με ειδικό τρενάκι 
θα διασχίσουμε ένα μεγάλο τμήμα του σπηλαίου, περίπου 3,2χλμ., και θα 
απολαύσουμε το φαντασμαγορικό φυσικό εσωτερικό διάκοσμο. Στη μεγάλη 
αίθουσα των συναυλιών μέσα στο σπήλαιο θα παρακολουθήσουμε τη ζωντανή 
αναπαράσταση της Γεννήσεως του Θεανθρώπου. Ελεύθερος χρόνος και 
αναχώρηση για την περιοχή Μέστρε της Βενετίας. Άφιξη αργά το απόγευμα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βενετία
Πρωινή περιήγηση στη Γαληνοτάτη. Μεταφορά στο Τρονκέτο, απ’ όπου 
αναχωρούμε με βαπορέτο για τη Πιάτσα Σαν Μάρκο. Εκεί, θα δούμε την ομώνυμη 
εκκλησία με τους πέντε τρούλους, το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του 
Ρολογιού, τις παλιές φυλακές, τη Γέφυρα των Στεναγμών και θα καταλήξουμε σε 
ένα εργαστήριο κατασκευής «Murano». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο (περιήγηση & shopping)
Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη, περιήγηση στην πόλη. 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. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Απόγευμα 
ελεύθερο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Πάρμα & Εκπτωτικό Χωριό Fidenza
Πρωινό και αναχώρηση για την Πάρμα, πρωτεύουσα του ομώνυμου δουκάτου. 
Επισκεπτόμαστε το Ντουόμο και το Βαπτιστήριο, βλέπουμε το Δουκικό μέγαρο, 
την πινακοθήκη, το θέατρο Φαρνέζε, το Αρχαιολογικό Μουσείο κ.ά. Χρόνος 
ελεύθερος στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης κι έπειτα μεταφορά για ψώνια 
στο εκπτωτικό χωριό Fidenza. Επιστροφή στο Μιλάνο.
3η μέρα: Σεντ Μόριτζ (Δώρο)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στο 
Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, δημοφιλή χειμερινό 
τόπο αναψυχής και αγαπημένο προορισμό των διασήμων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο.
4η μέρα: Βερόνα - Μπέργκαμο
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για τη Βερόνα, την πόλη του Ρωμαίου και 
της Ιουλιέτας! Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού κέντρου 
θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, το παλάτι 
Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας και το μνήμα της, καθώς και πολλά υπαίθρια café, 
πιτσαρίες και τρατορίες. Χρόνος ελεύθερος και μεταφερόμαστε στο γραφικό 
Μπέργκαμο, 40 χλμ. 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. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο και 
απόγευμα ελεύθερο.
5η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Αθήνα
Πρόγευμα και εκδρομή στο Κόμο. Θα περπατήσουμε στον πεζοδρομημένο 
ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο που καθρεφτίζεται στα 
νερά της λίμνης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνο και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* ή  
παρόμοιο στην Λιουμπλιάνα ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Plaza 4* ή παρόμοιο στο 
Μέστρε (περιφερειακά Βενετίας) ✓ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά ✓ ΔΏΡΟ το Χριστουγεν-
νιάτικο Δείπνο μπουφέ ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάσει προγράμματος  
✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. 
Checkpoints: 20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα). Βαπορέτο στη Βενετία 15 €/άτομο (πληρωτέο 
τοπικά). Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Ποτά. Ό,τι ρητά αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με «Aegean 
Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Starhotel Business 4* ή παρόμοιο ✓ Μπουφέ πρωινό 
καθημερινά στο ξενοδοχείο ✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα ✓ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 €. Checkpoint 
20 € (πληρωτέα Αθήνα). Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Δημοτικός Φόρος 
στο Μιλάνο 6 €/άτομο τη βραδιά πληρωτέο στο ξενοδοχείο. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο 
ή προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12, 2/1 5 495 € 545 € +125 € 445 €

29/12 5 545 € 595 € +165 € 495 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 29/12, 2/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 6 595 € 645 € +145 € 545 €
6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

Λιουμπλιάνα
Βενετία

Μιλάνο
Βόρεια Ιταλία
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1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Σερβίας και μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Χρόνος για πρώτη γνωριμία με την πόλη. Γοητευτικό μες 
στις αντιθέσεις του, γεμάτο πάρκα, με πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το 
Βελιγράδι δεν πλασάρεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων»! 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. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα είναι 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 θαυμάσουμε. Χρόνος ελεύθερος. 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 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, 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 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.
4η μέρα: Βελιγράδι
Πρωινό και ελεύθερη μέρα για βόλτες. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με «Air Serbia» 
✓ Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Radisson Collection 
Hotel, Old Mill Belgrade 4* Superior ή παρόμοιο ✓ 2 δείπνα στο ξενοδοχείο ✓ Εορταστικό 
γεύμα 25/12 & 1/1 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) ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός ✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,30 
€/άτομο τη βραδιά ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €. 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

22, 23, 24/12, 
2/1

5 445 € 465 € +140 € 395 €

29, 30/12 5 475 € 495 € +160 € 425 €

6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 24/12, 
29/12, 30/12, 2/1

Βελιγράδι
Νόβι Σαντ
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για τη Χαϊδελβέργη: βόλτα στις όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές, τις 
ενδιαφέρουσες εκκλησίεςκαι τα κτίρια με Μπαρόκ αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε 
για το Στρασβούργο, άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του 
Ευρωκοινοβουλίου. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο με τον Καθεδρικό 
Ναό, θα περιπλανηθούμε στη γραφική «μικρή Γαλλία» και το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για το πολυτελές κέντρο λουτροθεραπείας Μπάντεν Μπάντεν, 
στον Μέλανα Δρυμό. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
3η μέρα: Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και άμεση αναχώρηση για το γραφικό χωριό Έγκισεμ 
(Eguisheim), στη βορειο-ανατολική Γαλλία, με την απερίγραπτη ομορφιά και τα 
αμέτρητα κελάρια οινοπαραγωγών. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της 
Αλσατίας», όπου θα περιηγηθούμε, προτού αναχωρήσουμε για τον τελευταίο μας 
προορισμό, το Ρίκβιρ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Στρασβούργο (ελεύθερη μέρα)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
5η 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, καθώς και 
το περίφημο πάρκο με τους καταρράκτες. Συνεχίζουμε για το Φράιμπουργκ. 
Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο όπου θα δούμε τον εντυπωσιακό 
Καθεδρικό Ναό, το ιστορικό Κάουφχαους, το Δημαρχείο και τα κανάλια. 
Τελευταίος σταθμός μας είναι η λίμνη Τίτι (Titisee), γέννημα παγετώνων και 
αγαπημένο τουριστικό θέρετρο για τους Γερμανούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με 
Lufthansa ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος με πολυτελές πούλμαν ✓ 4 ή 5 
διανυκτερεύσεις στο Hilton Strasbourg 4*/Mercure Strasbourg Palais Des Congrès 4*/Mercure 
Strasbourg Centre Gare 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι 
αεροδρομίων και 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 EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

21/12, 23/12 6 695 € 745 € +195 € 645 €

22/12 5 645 € 695 € +175 € 595 €

26/12 5 545 € 595 € +175 € 495 €

29/12 6 695 € 745 € +175 € 645 €

30/12 5 645 € 695 € +175 € 595 €

2/1 5 495 € 545 € +165 € 445 €

5, 6 ΗΜΕΡΕΣ
21, 22, 23, 26, 29, 30/12, 2/1

Αλσατία
Μέλανας Δρυμός

ΔΏΡΟ ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ
• για τις αναχωρήσεις 21, 
22 και 23/12, στην μπιραρία 
«Loewenbrau» στο Μπάντεν 
Μπάντεν, στις 24/12
• για τις αναχωρήσεις 29, 30/12, 
σε επιλεγμένο εστιατόριο στο 
Στρασβούργο, στις 31/12
(μενού 3 πιάτων, χωρίς ποτά)



1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Ντολμά Μπαχτσέ - Κρουαζιέρα στον 
Βόσπορο
Πτήση για Κωνσταντινούπολη, άφιξη και άμεση αναχώρηση με τον ξεναγό μας 
για το Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ, με τη μοναδική πολυτέλεια και τα αμύθητης αξίας 
αντικείμενα. 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 Βοσπόρου. Δείπνο σε εστιατόριο. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
2η μέρα: Κωνσταντινούπολη 
Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα: Αγία Σοφία, ανάκτορο Τοπ 
Καπί, Βυζαντινός Ιππόδρομος, Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ), Βασιλική Κινστέρνα 
του Ιουστινιανού. Μετά από ένα διάλειμμα για γεύμα και λίγη ανάπαυση, η μέρα 
μας θα κλείσει με επίσκεψη στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Καμπατάς, όπου θα επιβιβαστούμε σε 
πλοίο για να επισκεφθούμε τα Πριγκιποννήσια. Πρώτη στάση στη Χάλκη με 
την περίφημη Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας. Ύστερα 
θα επισκεφθούμε την Πρίγκιπο, όπου μπορείτε προαιρετικά να κάνετε με 
τις παραδοσιακές άμαξες το γύρο του νησιού. Γεύμα. Επιστροφή στην πόλη. 
Προαιρετικά διασκέδαση με παραδοσιακούς χορούς της κοιλιάς (oriental).
4η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πιερ Λοτί
Πρωινό και αναχωρούμε για τη φημισμένη αγορά των Μπαχαρικών ή Αιγυπτιακή 
αγορά. 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
Πρωινό ελεύθερο και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Πτήση για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Άφιξη στο Βουκουρέστι, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Δείπνο.
2η μέρα: Βουκουρέστι
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για ξενάγηση. 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 για να εξερευνήσετε την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο.
3η μέρα: Σινάια - Κάστρο Πέλες - Μπρασόβ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για τα θρυλικά Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την 
κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα φτάνουμε στην Σινάια, χειμερινό τόπο αναψυχής 
σε υψόμετρο 800-930μ., στους πρόποδες των ορέων Bucegi. Επίσκεψη στο 
Κάστρο Πέλες και συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ. Τακτοποίηση 
στα δωμάτιά μας, δείπνο.
4η μέρα: Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα, 
τώρα στολισμένη Χριστουγεννιάτικα. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη Μαύρη 
Εκκλησία και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Φρούριο Μπραν (Πύργος 
του Δράκουλα). Χρονολογείται από το 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 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 οχυρωματικά. 
Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
και καφεδάκι στην πόλη & επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Μπρασόβ - Βουκουρέστι - Αθήνα
Αφού πάρουμε πρωινό θα έχουμε στη διάθεσή μας λίγο χρόνο ελεύθερο πριν τη 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με «Turkish Airlines» ✓ Μεταφορές από και προς 
το αεροδρόμιο ✓ 4 διαν/σεις με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας ✓ 1 δείπνο και 2 γεύματα 
σε τοπικά εστιατόρια ✓ Εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκιποννήσια ✓ Κρουαζιέρα στα Στενά του 
Βοσπόρου ✓ Εκδρομές όπως στο πρόγραμμα ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός όπου χρειαστεί ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 
150 €. Είσοδοι στα μουσεία. Τα ιππήλατα αμαξάκια. Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα με πτήσεις της 
«Tarom» ✓ Εκδρομές, μεταφορές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα ✓ 5 
διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Βουκουρέστι & 3 Μπρασόβ) ✓ Ημιδιατροφή 
καθημερινά ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων 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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/12 6 595 € 645 € +160 € 545 €
6 ΗΜΕΡΕΣ
22/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

22, 23/12, 
2/1

5
Occidental Pera 4* 445 € 495 € +130 €

Barcelo Taxim 5* 495 € 545 € +180 €

29, 30/12 5
Occidental Pera 4* 495 € 545 € +170 €

Barcelo Taxim 5* 615 € 665 € +280 €

5 ΗΜΕΡΕΣ
22/12, 23/12, 29/12, 
30/12, 2/1

Κωνσταντινούπολη
Πριγκιποννήσια

Ρουμανία
Τρανσυλβανία
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Aτομικά & Γαμήλια Tαξίδια
Ατομικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς με διαμονή 
σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*, αεροπορικά εισιτήρια, διατροφή & μεταφορές

Νοτιοανατολική Ασία

Μπανγκόκ 5 νύχτες με πρωινό από 385€
Ko Σαμούι 5 νύχτες με πρωινό από 565€ 
Ko Τάο 5 νύχτες με πρωινό από 655€ 
Ko Πανγκάν 5 νύχτες με πρωινό από 515€ 
Kράμπι 5 νύχτες με πρωινό από 485€ 
Νησιά Πι Πι 5 νύχτες με πρωινό από 565€
Πουκέτ 5 νύχτες με πρωινό από 435€ 
Κάο Λακ 5 νύχτες με πρωινό από 435€ 
Μπαλί 5 νύχτες με πρωινό από 375€ 
Λανγκάουι 5 νύχτες με πρωινό από 565€

Αφρική & Ινδικός
Σεϋχέλλες 5 νύχτες με πρωινό από 795€ 

Μαλδίβες 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 860€ 

Mαυρίκιος 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 765€ 

Ζανζιβάρη 5 νύχτες με πρωινό από 535€

Tζαμάικα 5 νύχτες με All Inclusive από 1385€ 

Μπαχάμες 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2135€ 

Σάντα Λουτσία 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1985€ 

Τέρκς & Κάικος 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2025€
Μπαρμπάντος 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2085€ 

Αντίγκουα 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€
Γρενάδα 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

Καραϊβική

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΏΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΛΏΝ ΤΏΝ ΠΑΚΕΤΏΝ 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/10 - 15/12

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ
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Aτομικά Οργανωμένα Tαξίδια
Ευέλικτα προγράμματα σε εξωτικούς & γαμήλιους προορισμούς 
με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις & ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΏΝΟ ΞΕΝΑΓΟ  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΏΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΙΚΑ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/10 - 15/12

MΠΑΛΙ - ΔΡΑΚΟΙ ΚΟΜΟΝΤΟ από 1235 € 
10 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές 

KOYAΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΤΑΜΑΝ ΝΕΓΚΑΡΑ από 825 € 
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 2 Γεύματα | Μεταφορές

ΣΑΜΠΑΧ - ΜΑΛΑΙΣΙΑΝΟ ΒΟΡΝΕΟ από 1435 € 
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & Lodge 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 7 Γεύματα | Μεταφορές

ΒΙΕΤΝΑΜ - ΔΕΛΤΑ ΜΕΚΟΝΓΚ από 1085 € 
10 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 6 Γεύματα | Μεταφορές 

ΠΕΚΙΝΟ - ΣΙΑΝ - ΣΑΝΓΚΑΗ από 1355 € 
10 ημέρες / 6 νύχτες με διαμονή σε ξεν/χεία 4* & 1 νύχτα στο τρένο 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ από 775 € 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΙΝΔΙΑ - ΚΕΡΑΛΑ από 1125 € 
9 ημέρες / 6 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 4*Sup 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ από 825 € 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΜΑΛΔΙΒΕΣ από 1265 € 
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΣΑΦΑΡΙ από 2705 € 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε Lodge 4* ή 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

ΤΑΝΖΑΝΙΑ - ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ από 3065 € 
9 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή / Ημιδιατροφή | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΜΑΣΑΪ ΜΑΡΑ από 1435 € 
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΜOMΠΑΣΑ από 1795 € 
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή & Αll Inclusive | Μεταφορές
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟ ΝΕΟ WEBSITE ΜΑΣ

ΒΡΕΣ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΟΥ
ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΑΙ 

ΕΥΚΟΛΑ & ΓΡΗΓΟΡΑ!


