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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!

ΓΛΥΦΑΔΑ

Φοίβης 17, 166 74 
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, 105 64  
Τ 210 37 38 000
info@smileacadimos.gr
ΔΕΥ-ΠΑΡ: 09:00-18:00 
ΣΑΒ: 09:00-14:00 
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ανδ. Παπανδρέου 39, 152 32  
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 εξαιρούνται 
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 τα αναλυτικά προγράμματα και όλες τις νέες προσφορές στο



ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ

DELPHI BEACH

Μια ανάσα από το Γαλαξίδι το Delphi Beach 4* ανοίγει ένα παράθυρο στο 
πέλαγος και κλείνει μέσα του τις πιό όμορφες στιγμές των διακοπών σας. 
Ιδανικός προορισμός για ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση 
αλλά μακριά από το άγχος της πόλης, θα νιώσετε την απαράμιλλη αυθεντική 
περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία από την πρώτη κιόλας μέρα.

Ορεινή Ναυπακτία
Aλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι
1η μέρα: Αθήνα - Δελφοί - Αράχωβα - Ιτέα - Ερατεινή
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεση στάση θα φτάσουμε στην κοσμοπολίτικη 
Αράχωβα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Συνεχίζουμε για τους 
Δελφούς, τον «ομφαλό της Γης», όπου θα επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό 
χώρο (θέατρο-στάδιο) και θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό στο μουσείο. 
Εκεί φυλάσσονται τα ευρήματα των τοπικών ανασκαφών και ο εκπληκτικός 
Ηνίοχος. Στάση για φαγητό και καφέ στην Ιτέα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
DELPHI BEACH 4* στην Ερατεινή. Δείπνο.
2η μέρα: Ορεινή Ναυπακτία (Μονή Βαρνάκοβας - Ελατού - Άνω Χώρα)
Πρωινό και αναχώρηση για την Ορεινή Ναυπακτία. Επίσκεψη στην ιστορική 
Μονή Βαρνάκοβας, τη δεύτερη αρχαιότερη μονή της χώρας μας μετά το Μικρό 
Μετέωρο, με έτος ίδρυσης το 1077 μ.Χ. Συνεχίζοντας την ορεινή διαδρομή μας 
συναντάμε το αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό Ελατού. Ελεύθερος χρόνος για 
γεύμα και περίπατο. Έπειτα θα επισκεφθούμε την Άνω Χώρα, το καταπράσινο 
κεφαλοχώρι στην «καρδιά» της ορεινής Ναυπακτίας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Aποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική.
3η μέρα: «Αλευρομουντζουρώματα» στο Γαλαξίδι - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι ακολουθεί Σαρακοστιανός 
μπουφές και αναχώρηση για το Γαλαξίδι, το οποίο είναι χτισμένο σε φιόρδ και 
διατηρεί το παραδοσιακό χρώμα του αναλλοίωτο στο πέρασμα του χρόνου. 
Είναι από τις πιο γνωστές και όμορφες ναυτικές πόλεις της Ελλάδας, όπου τα 
παλιά αρχοντικά, το Ναυτικό Μουσείο, το λιμάνι και οι εκκλησίες μαρτυρούν 
τόσο τη ναυτική παράδοση όσο και την αρχοντιά του τόπου. 
Το μεσημέρι οι κάτοικοι ξεκινούν από τα σοκάκια προς το λιμάνι για να 
γιορτάσουν το τοπικό έθιμο, τα «αλευρομουντζουρώματα», με χρωματιστό 
αλεύρι, λουλάκι και φούμο. Στην όμορφη παραλία ο «γαμπρός» και η «νύφη» 
μουτζουρώνουν τους πάντες. Όσοι βρίσκονται εντός ακτίνας είναι υποψήφιοι 
για αλεύρωμα! Εσείς αν θέλετε να το αποφύγετε μείνετε διακριτικά μακριά! 
Πορεία για Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia  
✓ Διαμονή στο Delphi Beach 4* ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά και Σαρακοστιανός μπουφές ✓ Ξενάγηση στο μουσείο 
των Δελφών ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ + ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ

ΑΦΙΞΗ HMEΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ ΜV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ MV 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12 2ο ΠΑΙΔΙ 4-12

29/2 SMILE PRICE 3 169 € 150 € 220 € 80 € 125 €

29/2 3 189 € 170 € 240 € 90 € 135 €

ΜV: MOUNTAIN VIEW   Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 7/2 και για περιορισμένο αριθμό θεσεων

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ ΜV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ MV 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12

29/2 2 125 € 95 € 180 € 78 €

ΜV: MOUNTAIN VIEW 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή σε μπουφέ με απεριόριστη κατανάλωση κρασιού στα 
γεύματα/δείπνα. Η πλήρης διατροφή ξεκινάει με βραδινό και τελειώνει με Σαρακοστια-
νό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα. 
Έκπτωση για ημιδιατροφή 5 €/άτομο τη βραδιά
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5 €/δωμάτιο/βραδιά 
Παιδική απασχόληση στις 29/2 & 1/3
Πάρτυ μασκέ με ζωντανή μουσική την Κυριακή της Αποκριάς 1/3
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EΡΑΤΕΙΝΗ, ΦΩΚΙΔΑ



 ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort 
Hotel & Spa

 ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Κalamaki Beach 

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ ΕΧΕ 2ΚΛΙΝΟ J. SUITE 1ΚΛΙΝΟ STD
*ΜΕΖΟΝΕΤΑ  
(4 ΑΤΟΜΩΝ)

29/2 2 148 € 168 € 210 € 235 € 425 €

28/2 3 189 € 219 € 290 € 305 € 570 €

STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE, J. SUITE: JUNIOR SUITE

3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή
2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Junior Suite. 2ο παιδί 4-12 ετών 50% έκπτωση σε Junior Suite
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 €/άτομο
*Συνολική τιμή για 4 άτομα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Ποτό καλωσορίσματος
 ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά, πρωινό - βραδινό σε μπουφέ
 ✓ Αποκριάτικη γιορτινή βραδιά με χορό και τραγούδι 29/2 
 ✓ Αποκριάτικος χορός μασκέ με πλούσια δώρα 1/3
 ✓ ΔΩΡΕΑΝ xρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας & του γυμναστηρίου
 ✓ Παιδική δημιουργική απασχόληση: Απόγευμα Σαββάτου, πρωί & απόγευμα Κυριακής και Δευτέρα 

πρωί με δημιουργία και πέταγμα χαρταετού.

Το Alkyon Resort σας υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, χτισμένο 
σε μια έκταση 25.000τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια 
όαση γαλήνης και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του. Σας περιμένει 
για να σας προσφέρει μια άνετη διαμονή σύγχρονων προδιαγραφών, 
μόλις 1 ώρα από την Αθήνα (120χλμ.) και την Πάτρα (110χλμ.).

Το συγκρότημα αποτελείται από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια και 26 
υπερπολυτελείς σουίτες. Με θέα στους καταπράσινους κήπους 
όλα τα δωμάτια Standard και Executive, καθώς και οι ευρύχωρες 
Junior Σουίτες, συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες, ενώ τα Διαμερίσματα και οι Μεζονέτες εξασφαλίζουν 
μοναδική άνεση στις οικογένειες.

Στις εγκαταστάσεις του Alkyon Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, 
μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, αίθουσα επιτραπέζιων, ασύρματο Internet, 
πάρκινγκ & Spa.

Σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, 
το Λουτράκι και το Καζίνο, τα Καλάβρυτα, τη Ζήρεια και τα ορεινά θέ-
ρετρα της Κορινθίας. Αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για ήρεμες διακοπές, 
χτισμένο πάνω στη θάλασσα και ανάμεσα σε περιποιημένους κήπους. 

Ογδόντα πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια, με ανέσεις και παροχές 
που υπόσχονται φιλόξενη διαμονή, με θέα στον Σαρωνικό ή τους κή-
πους και τα πεύκα γύρω απ’ το ξενοδοχείο. Όλα διαθέτουν λειτουργικά 
έπιπλα σε γήινους τόνους, κλιματισμό, Wi-Fi, ιδιωτικά μπάνια, σεσου-
άρ, χρηματοκιβώτια, απευθείας τηλεφωνικές γραμμές, τηλεόραση με 
δορυφορικά κανάλια και μίνι μπαρ.

Το Kalamaki Beach Hotel διαθέτει ένα εστιατόριο με μπουφέ και à la 
carte μενού, δύο μπαρ, εστιατόριο όπου μπορείτε να γευθείτε νόστιμα 
πιάτα από τη διεθνή και Ελληνική κουζίνα. Θα βρείτε ακόμα σάλα 
τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, γήπεδο 
βόλεϊ, και πινγκ πονγκ.
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΚΡΑΣΙ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ ECO 1ΚΛΙΝΟ 2ο ΠΑΙΔΙ 7-12

29/2 2 135 € 95 € 170 € 195 € 70 €

28/2 3 189 € 135 € 245 € 285 € 98 €

ECO: ECONOMY στον ημιόροφο χωρίς μπαλκόνι

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Πλήρης διατροφή που ξεκινάει με βραδινό και τελειώνει με Σαρακοστιανό γεύμα την Καθαρά Δευτέρα.  
Κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35 €/άτομο
Έκπτωση για Ημιδιατροφή 5 € το άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 20 €/δωμάτιο/βραδιά



 ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Mitsis Galini 
Wellness & Spa Resort

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD MV 2ΚΛΙΝΟ STD SV 2ΚΛΙΝΟ SUP SV 1ΚΛΙΝΟ STD MV 1ΚΛΙΝΟ STD SV
*ΜΕΖΟΝΕΤΑ  
(4 ΑΤΟΜΩΝ)

29/2 2 137 € 147 € 159 € 191 € 214 € 355 €

28/2 3 185 € 199 € 213 € 273 € 305 € 505 €

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

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2o παιδί 2-12 ετών 30 € ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 40 € ανά διανυκτέρευση 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 €/άτομο
*Συνολική τιμή για 4 άτομα

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 ✓ Καθημερινή παιδική απασχόληση για παιδιά άνω των 3 ετών
 ✓ Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd
 ✓ Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας ανά άτομο καθημερινά
 ✓ Δωρεάν Wi-Fi
 ✓ Συμμετοχή στη μουσική βραδιά 1/3
 ✓ Συμμετοχή στον Σαρακοστιανό Μπουφέ 2/3

Ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του 
κοσμοπολίτικου θερέτρου, και 150χλμ. βορείως της Αθήνας.

Διαθέτει 224 δωμάτια, ανάμεσά τους 3 σουίτες και μία Προεδρική, 
άλλα με θέα θάλασσα και άλλα που κοιτούν προς το βουνό. Διαθέτουν 
πολυτελή επίπλωση, αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, ψυγείο, 
λουτρό με μπανιέρα, μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά. 

Το Galini Wellness Spa, 3.000τ.μ., σας προσφέρει πάνω από 200 
θεραπείες προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, χρησιμοποιώντας 
τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών της περιοχής.

Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, 
αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για 
αθλοπαιδιές και παιδικό club.

ΒΑΘΥ, ΓΥΘΕΙΟ

Belle Helene 

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Belle Helene είναι ένα ξενοδοχείο σύγχρονων ανέσεων στον Κόλπο 
Βαθύ του Γυθείου. Μόλις 10χλμ. από την πόλη του Γυθείου, ο μικρός 
αυτός επίγειος παράδεισος, προσφέρεται για exclusive χαλαρωτικές 
διακοπές, όλο το χρόνο, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας. 
Στο μανιάτικο κόλπο μας, σας συντροφεύει μόνο η πλούσια βλάστηση 
και η θαλασσινή αύρα

Στην «ωραιότερη γη», σε μια έκταση 25 στρεμμάτων πάνω στη 
θάλασσα, συνδυάζονται η φυσική ομορφιά του βουνού, η θαλασσινή 
αύρα του μανιάτικου κόλπου και η κοσμοπολίτικη διάθεση της πισίνας, 
προσφέροντας σας ονειρικά χαλαρωτικές διακοπές, όλο το χρόνο. Σε 
απόσταση 2 ½ ωρών από την Αθήνα (271χλμ. νότια της Αττικής).

Μια ανάσα δίπλα από τη θάλασσα το εστιατόριο VATHY BLEU σας δίνει 
το γευστικό του ραντεβού τόσο τα ηλιόλουστα μεσημέρια του χειμώνα, 
όσο και τα ρομαντικά βράδια του καλοκαιριού, κάτω από τα αστέρια.
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 2ο ΠΑΙΔΙ 2-12 *FAMILY

29/2 2 109 € 65 € 165 € 55 € 285 €

28/2 3 159 € 95 € 240 € 80 € 420 €

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

SUP



1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

2 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ + 1 ΓΕΥΜΑΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel Casino Loutraki

NIKIANA, ΛΕΥΚΑΔΑ

Ιοnian Blue Spa & Resort

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Sikyon Coast Hotel & Resort

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Negroponte Resort

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ

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

29/2 2 122 € 149 € 85 € 215 € 265 €

ΕΧΤRA NYXTA 1 45 € 59 € 39 € 79 € 107 €

EXE: EXECUTIVE ΜΕ ΘΕΑ ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ, DLX: DELUXE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Executive & Deluxe. 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 14/02. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 12%
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35 €/άτομο
Μini Club για παιδιά 4-12 ετών
Δωρεάν χρήση της θερμαινόμενης πισίνας, jacuzzi, σάουνας, χαμάμ και γυμναστηρίου
Late check-out 

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ DLX 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ DLX 1ο ΠΑΙΔΙ 7-12 *4ΚΛΙΝΟ **4ΚΛΙΝΟ

29/2 2 170 € 119 € 238 € 60 € 400 € 424 €

28/2 3 234 € 165 € 327 € 90 € 560 € 594 €

DLX: DELUXE

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά (1ο παιδί έως 6 & 2ο παιδί έως 12)
**Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά (1ο παιδί 7-12 & 2ο παιδί έως 12)
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10%
Οι τιμές είναι προσφορά και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις με προκαταβολή  
έως 31/1. Μετά επιβαρύνονται κατά 5%
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 2ο ΠΑΙΔΙ 0-6 2ο ΠΑΙΔΙ 7-12 *FAMILY 2 ΧΩΡΩΝ 1ΚΛΙΝΟ

29/2 2 139 € 50 € 35 € 50 € 355 € 225 €

28/2 3 190 € 75 € 55 € 75 € 505 € 305 €

*Συνολική τιμή για 4 άτομα 
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Πρωϊνό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου. Γεύμα ή δείπνο σε μενού 3 πιάτων και το γεύμα της Καθαράς Δευτέρας
Παιδική απασχόληση
20% έκπτωση επί του τιμοκατάλογου στις θεραπείες του Spa
10% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στο à la carte menu του εστιατορίου Palmers 
Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο

�������������

�������������

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ SV 2ο ΠΑΙΔΙ 0-12

29/2 2 110 € 70 € 165 € 55 €

28/2 3 160 € 100 € 240 € 80 €

SV: SEA VIEW 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Ημιδιατροφή καθημερινά και συμμετοχή στο Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα
Σάββατο 29/3: Πάρτι μασκέ στο κεντρικό bar του ξενοδοχείου
Κυριακή 1/3: Δείπνο με ζωντανή μουσική 
Χρήση εσωτερικής πισίνας, jacuzzi και γυμναστηρίου
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ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora

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

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

29/2 2 135 € 115 € 205 € 70 € 70 €

28/2 3 195 € 170 € 299 € 100 € 100 €

SUP

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΛΑΡΙΣΑ

Grecotel Larissa Imperial

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ BNG 2ΚΛΙΝΟ MB 3Ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ BNG 1ΚΛΙΝΟ MB

29/2 2 125 € 132 € 55 € 214 € 229 €

28/2 3 184 € 195 € 80 € 315 € 338 €

ΒΝG: BUNGALOW, MB: MAIN BUILDING

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
1ο παιδί 7-12 ετών 15 € ανά διανυκτέρυση
Πρωινό σε Αμερικάνικο μπουφέ και δείπνο καθημερινά
Αποκριάτικο δείπνο 1/3 με συνοδεία Dj
Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου του Imperial 
Health Spa (άνω των 14 ετών)

 AΡΑΧΩΒΑ

Anemolia 
Mountain Hotel & Resort

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Το Anemolia Mountain Resort προσφέρει ισορροπημένες «δόσεις» 
πολυτέλειας, παράδοσης, χαλάρωσης και διασκέδασης, σε έναν από 
τους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ελλάδας. Βρίσκεται, στο πιο 
όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, με μοναδική θέα τις 
βουνοκορφές του Παρνασσού και την κοιλάδα των Δελφών, και άρα 
αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις στη φύση.

Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ανάμεσα σε δίκλινα Standard δωμά-
τια, Executive, Mini Chalet/Σουίτες και Executive Σουίτες. Ο βασικός 
εξοπλισμός των δωματίων περιλαμβάνει μπάνιο, ιδιωτικό μπαλκόνι, 
τηλεόραση και μίνι ψυγείο. Τα Mini Chalet/Σουίτες είναι άνετα, παρα-
δοσιακά διακοσμημένα δωμάτια με τζάκι. 

Στο εστιατόριο του Anemolia θα γευθείτε λαχταριστές δημιουργίες 
ποιοτικής Ελληνικής κουζίνας. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης θερμαι-
νόμενη εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο με σάουνα. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD BV 2ΚΛΙΝΟ STD DVV 2ΚΛΙΝΟ EXE
2ΚΛΙΝΟ 

MINI SUITE
*EXE FAMILY 
SUITE (2+2)

29/2 2 156 € 179 € 209 € 239 € 658 €

28/2 3 229 € 265 € 310 € 355 € 980 €

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

3ο άτομο 40% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή
Παιδί 3-12 ετών 60% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή  
Δωρεάν χρήση θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου, παιδότοπου, Wi-Fi
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών



1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

KAΡΠΕΝΗΣΙ

Montana Spa & Wellness
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑTEΡΙΝΗΣ

Mediterranean Village

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

AΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ
1ο ΠΑΙΔΙ 

4-13
2ΚΛΙΝΟ 
FAMILY

3ο ΑΤΟΜΟ
1ο & 2ο 

ΠΑΙΔΙ 4-13
1ΚΛΙΝΟ

29/2 2 105 € 80 € 30 € 125 € 90 € 30 € 155 €

28/2 3 149 € 109 € 45 € 185 € 130 € 45 € 225 €

Ημιδιατροφή καθημερινά
Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή μουσική
Πέταγμα χαρταετού στην παραλία
Κλειστός παιδότοπος
Χρήση θερμαινόμενης πισίνας με υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα και γυμναστήριο (άνω των 16 ετών)
Επιβάρυνση για Σαρακοστιανό μπουφέ την Καθαρά Δευτέρα, 18€/άτομο & 9€ για παιδιά 3 - 6 ετών

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΡΩΙΝΟ

KAΡΠΕΝΗΣΙ

Avaris Ηοtel
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Porto Palace Ηοtel

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 2ΚΛΙΝΟ LOFT 2ΚΛΙΝΟ DLX
2ΚΛΙΝΟ 

LOFT SUITE
1ΚΛΙΝΟ

28/2 3 175 € 195 € 215 € 295 € 275 €

STD: STANDARD, DLX: DELUXE

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Loft & Deluxe, 2o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Loft Suite & Deluxe
3ο άτομο ΔΩΡΕΑΝ σε Loft & Deluxe, 4ο άτομο ΔΩΡΕΑΝ σε Loft Suite & Deluxe
Πρωϊνό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ
Παιδική ψυχαγωγία καθημερινά & προβολή παιδικών ταινιών στο χώρο του Play Room 18:00-23:00
Παιδικό πάρτυ με κλόουν το Σάββατο 29/2, το απόγευμα στις 18:00
Ελεύθερη πρόσβαση στο Internet
Έκπτωση 20% σε θεραπείες μασάζ, Δωρέαν χρήση του γυμναστηρίου 10:00-18:00

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

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 3ο ΑΤΟΜΟ STD 2ΚΛΙΝΟ SUP 3ο ΑΤΟΜΟ SUP *MAISONETTE

29/2 2 149 € 80 € 169 € 60 € 415 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Ημιδιατροφή καθημερινά
Αποκριάτικο πάρτυ με Dj
Παιδική δημιουργική απασχόληση, προβολές παιδικών ταινιών
Εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, της αίθουσας μπιλιάρδου και πινγκ-πονγκ
20% έκπτωση στο SALOON PARK
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

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

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

29/2 2 119 € 85 € 195 €

28/2 3 175 € 120 € 285 €

SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Ημιδιατροφή καθημερινά
Δωρεάν shuttle bus από/προς ξενοδοχείο - κέντρο πόλης
Δωρεάν υπαίθριο φυλασσόμενο parking
Eλεύθερη χρήση Wi-Fi, γυμναστηρίου, σάουνας και jacuzzi

8
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1η μέρα: Αθήνα - Σπάρτη - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Βαθύ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σπάρτη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, το οποίο στεγάζεται σε Νεοκλασικό κτίριο και φιλοξενεί ευρήματα από 
την ευρύτερη περιοχή. 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 στην 
πόλη για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο BELLE HELENE HOTEL 3*SUP 
στο Βαθύ. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Γύθειο
Πρωινό σε μπουφέ με τοπικά προϊόντα. Αρχίζουμε τις επισκέψεις της ημέρας με 
το Σπήλαιο Βλυχάδα του Διρού. Θα γνωρίσουμε το εσωτερικό του σπηλαίου επι-
βιβαζόμενοι σε βάρκες για να διανύσουμε το πλωτό κομμάτι του και έπειτα πεζή. 
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. Αργότερα θα περιηγηθούμε στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο με τα 
πανέμορφα Νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο 
Βαθύ. Δείπνο.
3η μέρα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Θα περιηγη-
θούμε 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 πάρα 
πολλά μαγαζάκια με τα τοπικά ενθύμια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Belle Helene 
Hotel 3*SUP 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. Ο ειδικός φόρος διαμονής

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 επισκέ-
ψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Λακωνική Μάνη 
Αρεόπολη - Γύθειο

1η μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Σπήλαιο Κάψια
Πρωινή αναχώρηση και μέσω Σήραγγας Αρτεμισίου και Μεγαλόπολης 
φθάνουμε κοντά στο χωριό Βάστα, όπου βρίσκεται το μοναδικό θολωτό 
εκκλησάκι της Αγίας Θεοδώρας. Συγκλονίζει το θέαμα των 17 τεράστιων 
δέντρων που έχουν φυτρώσει στη σκεπή της μικρής εκκλησίας του 9ου αιώνα, 
καθώς και των κρυστάλλινων υδάτων που αναβλύζουν από τα θεμέλιά της. 
Χρόνος για γεύμα. Μετάβαση στο Σπήλαιο Κάψια, ένα από τα 10 πιο αξιόλογα 
της Ελλάδας. Άφιξη στην Τρίπολη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο TRIPOLI 
CITY HOTEL 3*. Δείπνο.
2η μέρα: Χρυσοβίτσι - Λιμποβίσι - Ελάτη
Πρωινό και αναχώρηση για το Χρυσοβίτσι, που υπήρξε μεγάλο υλοτομικό 
κέντρο. Επίσκεψη στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας, το οποίο στεγάζεται σε ένα 
μεγάλο εργοστάσιο με έτος κατασκευής το 1939. Πρόκειται για ένα χώρο που 
«ιχνηλατεί» τα πρώτα βήματα της βιομηχανικής επανάστασης στην Αρκαδία. 
Συνεχίζουμε για το Λιμποβίσι και το σπίτι του Γέρου του Μοριά, που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο και φιλοξενεί υλικό από τη ζωή και τη δράση του 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στην Ελάτη, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε τις ξύλινες δημιουργίες του Χρήστου Σιμόπουλου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Δημητσάνα - Στεμνίτσα - Ψάρι («Αρκαδιανή») - Καρύταινα
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Δημητσάνα, ιστορικό χωριό χτισμένο σε 
λοφοράχη σε υψόμετρο 950μ. Χρόνος για βόλτα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στη Στεμνίτσα, 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 πετρόχτιστη 
ιστορική Καρύταινα με το θρυλικό πεντάτοξο γεφύρι και το Φραγκικό κάστρο 
του 13ου αιώνα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σπήλαιο Κάψια 
Αγία Θεοδώρα Βάστας  

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:003 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3o ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

29/2 SMILE PRICE 3 165 € 130 € 205 €

29/2 3 185 € 150 € 225 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ

29/2 SMILE PRICE 3 159 € 229 €

29/2 3 179 € 250 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

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

Παραδοσιακή Μάνη 
Με διαμονή στην Αρεόπολη

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη - 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. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στην 
Αρεόπολη, στο ξενοδοχείο KASTRO MAINI 3*. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας
Πρωινό και ξεκινάμε τις επισκέψεις μας περνώντας από τον οικισμό της 
Κυπάρισσου, στη θέση της αρχαίας Καινήπολης. Στον οικισμό Κοίτα θα δούμε 
τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες. Συνεχίζουμε για 
τον πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια. Καθ’ οδόν για το 
Ταίναρο θα δούμε πολλούς πύργους, 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 απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Λιμένι
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τη μέρα με βαρκάδα στο Σπήλαιο 
Βλυχάδα του Διρού. Συνεχίζουμε με 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. 
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, 
περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και τη γραφική Καρδαμύλη. Επίσκεψη 
στο οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. 
Προσκύνημα στην πολιούχο Υπαπαντή και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο - Ιτέα
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη Μονή του Οσίου 
Λουκά, το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας, στο Στείρι Βοιωτίας, 
στις πλαγιές του Ελικώνα. Εκεί θα επισκεφθούμε και το Μουσείο Βυζαντινής 
Γλυπτικής. Συνεχίζουμε με το Δίστομο, για να επισκεφθούμε το Μαυσωλείο 
Θυμάτων και το αντίστοιχο Μουσείο. Μέσω Δεσφίνας φθάνουμε στην Ιτέα, όπου 
θα έχουμε χρόνο για γεύμα και περίπατο στην όμορφη παραλία. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο DOMOTEL ANEMOLIA RESORT 4* στην Αράχωβα. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Δελφοί - Χιονοδρομικό Κέντρο
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των Δελφών, όπου θα 
πραγματοποιηθεί επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο (Θέατρο-Στάδιο) και θα 
ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό στο Μουσείο των Δελφών. Στα εκθέματά 
του περιλαμβάνονται αντικείμενα από το μαντείο, το άγαλμα του Ηνίοχου κ.ά. 
Αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη
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, 
όπου πρόσφατα το Χάνι έχει μετατραπεί σε μουσείο. Επόμενος σταθμός το 
γραφικό χωριό Αγόριανη (Επτάλοφος), με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Τέλος, θα 
απολαύσουμε τον καφέ μας στην Αράχωβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: «Αλευρομουντζουρώματα» στο Γαλαξίδι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαλαξίδι, με την πλούσια ναυτική παράδοση. Το 
μεσημέρι οι κάτοικοι ξεκινούν από τα σοκάκια προς το λιμάνι για να γιορτάσουν 
το τοπικό έθιμο, τα «αλευρομουντζουρώματα», με χρωματιστό αλεύρι, λουλάκι 
και φούμο. Στην παραλία ο «γαμπρός» και η «νύφη» μουντζουρώνουν τους 
πάντες! Προαιρετικό γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται ✓ Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Anemolia Resort 4* στην Αράχωβα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ξενάγηση 
στο μουσείο των Δελφών και το Μεταλλευτικό Πάρκο ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψι-
μους χώρους. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Αράχωβα - Δελφοί 
«Αλευρομουντζουρώματα»  

�������������
�������������

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 28/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:004 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 28/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD 3o ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ STD

28/2 SMILE PRICE 4 299 € 225 € 449 €

28/2 4 319 € 245 € 479 €

STD: STANDARD

Επιβάρυνση για διαμονή σε Executive δωμάτιο 15 € το άτομο το βράδυ
Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΦΙΞΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3o ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/2 SMILE PRICE 4 225 € 185 € 305 €

28/2 4 245 € 205 € 325 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις
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1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής 
φτάνουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα κάνουμε στάση και θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων, 
με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Εκεί πραγματοποιήθηκε, τον Μάιο του 1944, 
η πρώτη Εθνοσυνέλευση των μαχόμενων για την απελευθέρωση Ελλήνων. 
Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LECADIN HOTEL 2*. 
Δείπνο.
2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μονή Προυσού - Καρπενήσι
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 
Επίσκεψη, ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της 
μονής. Συνεχίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος, 
απέναντι από το Μεγάλο Χωριό. Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες 
του όρους Χελιδόνα. Χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα καλοδιατηρημένα 
αρχοντικά και τα γραφικά σπίτια. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό 
γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! Επιστροφή στο ξενοδοχείο στο 
Καρπενήσι. Δείπνο.
3η μέρα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος, μια «κιβωτό της φύσης», 
χτισμένη στις πλαγιές της Οίτης, με σημαντική θρησκευτική και οικολογική 
δραστηριότητα. 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. Η διαδρομή μας θα μας φέρει στον τελευταίο μας προορισμό πριν την 
επιστροφή, στο καταπράσινο χωριό του Γοργοποτάμου, με την ιστορική γέφυρα 
και τα πολλά ταβερνάκια. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lecadin 
Hotel 2* 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. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Καρπενήσι 
Μικρό & Μεγάλο Χωριό 

�������������

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

29/2 SMILE PRICE 3 152 € 95 € 205 € 85 €

29/2 3 172 € 115 € 225 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο 
(ξενάγηση)
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση τη πρωτεύουσα της Μαγνησίας. 
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα 
από τα παλαιότερα στη χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο υπέροχο Νεοκλασικό 
κτίριο του 1909. Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να θαυμάσετε 
την αρχιτεκτονική της πόλης και να δοκιμάσετε το τσίπουρο και τα τοπικά 
μεζεδάκια. Άφιξη στο ξενοδοχείο PARK HOTEL 4* στο κέντρο του Βόλου. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Τρενάκι του Πηλίου («Μουντζούρης») - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και προαιρετική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου με τον 
«Μουντζούρη», το ατμοκίνητο τρενάκι με τα 4 βαγόνια και τις πιο στενές 
σιδηροδρομικές γραμμές του κόσμου. Στο τέρμα της διαδρομής φθάνουμε 
στο κέντρο του χωριού Μηλιές, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής με αξιόλογες Μεταβυζαντινές αγιογραφίες. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και συνεχίζουμε για τα πιο γνωστό παραδοσιακό χωριό 
του Πηλίου, τη Βυζίτσα. Είναι ένας διατηρητέος οικισμός που συγκεντρώνει όλα 
τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το γνήσιο Πηλιορείτικο τοπίο. Για όσους δεν 
ακολουθήσουν τη διαδρομή με το τρενάκι θα γίνει η εκδρομή Λεχώνια - Μηλιές 
οδικώς με το πούλμαν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι, την «κυρία 
επί της υποδοχής», την Πορταριά, στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου με τα πολλά 
αρχοντικά, ρυθμού Θεσσαλομακεδονικού, με σκεπή από πέτρινες πλάκες. 
Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα, η οποία χαρακτηρίζεται ως 
«το μπαλκόνι του Πηλίου» με το παραδοσιακό της χρώμα και την ιδιαίτερη 
Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

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

Βόλος - Πήλιο
Διαδρομή με τον «Μουντζούρη»

�������������

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

29/2 SMILE PRICE 3 159 € 145 € 209 € 70 €

29/2 3 179 € 165 € 229 € 80 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις



1η μέρα: Αθήνα - Λάρισα
Πρωινή αναχώρηση με κατεύθυνση προς τη Λάρισα. Άφιξη και περιήγηση 
στο κέντρο της πόλης, στους πεζοδρόμους και στην κεντρική πλατεία με τα 
εντυπωσιακά σιντριβάνια και τα Νεοκλασικά κτίρια, το αρχαίο θέατρο του 3ου 
αιώνα π.Χ., το φρούριο και τον Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Χρόνος για γεύμα. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5*. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Ελασσόνα - Κοζανίτικο Καρναβάλι
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Ελασσόνα, όπου θα επισκεφθούμε το 
ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Ολυμπιώτισσας, χτισμένο το 13ο αιώνα, σήμα 
κατατεθέν και «κόσμημα» της περιοχής. Στη συνέχεια, αφού διασχίσουμε την 
εντυπωσιακή γέφυρα της Λίμνης Πολυφύτου, όπου το τοπίο είναι μαγευτικό, 
θα καταλήξουμε στην πόλη της Κοζάνης, που αυτές τις μέρες ζει στο ρυθμό της 
Αποκριάς! Επίσκεψη στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο και Φυσικής Ιστορίας. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και για να απολαύσετε τη μεγάλη παρέλαση με 
τα άρματα και τα δεκάδες γκρουπ των καρναβαλιστών, με πολλά παραδοσιακά 
στοιχεία και φορεσιές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Αποκριάτικο γλέντι 
με δείπνο και μουσική από DJ!
3η μέρα: Τύρναβος (Μπουρανί) - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Τύρναβο, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε το 
περίφημο ούζο. Η πόλη γλεντά από τις προηγούμενες μέρες τιμώντας τον 
Διόνυσο, όμως αυτήν τη μέρα η γιορτή κορυφώνεται με το «Μπουρανί», όπου 
θα απολαύσετε την παραδοσιακή χορτόσουπα χωρίς λάδι. Η προετοιμασία 
της εορταστικής σούπας πλαισιώνεται με Διονυσιακές τελετές, τολμηρές 
μεταμφιέσεις και πειράγματα, που συνθέτουν το μοναδικό πνεύμα του τοπικού 
εθίμου! Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel 
Larissa Imperial 5* στη Λάρισα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Μια βραδιά με μουσική DJ  
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Λάρισα 
Κοζανίτικο Καρναβάλι

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ BNG 2ΚΛΙΝΟ MB 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ BNG 1ΚΛΙΝΟ MB

29/2 3 205 € 214 € 140 € 297 € 312 €
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1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Καστράκι
Αναχώρηση από Αθήνα. Άφιξη και περιήγηση στα όμορφα χωριά της Λίμνης 
Πλαστήρα: Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι, Μπελοκομίτη και καταλήγουμε 
στο φράγμα, μήκους 220μ. Στάση για φωτογραφίες και αγορές ντόπιων 
προϊόντων. Συνεχίζουμε με το γύρο της λίμνης, που αξίζει να αναφέρουμε 
ότι κατασκευάστηκε το 1959, βασισμένη σε μια ιδέα του Νικολάου Πλαστήρα. 
Προαιρετικό γεύμα με θέα τη λίμνη και άφιξη στο ξενοδοχείο GRAND 
METEORA 4*SUP (Καστράκι). Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Μονές Μεγάλου Μετεώρου & Αγ. Στεφάνου - Τρίκαλα
Πρωινό και μετάβαση στα Μετέωρα, όπου θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό σε δύο από τις πιο αξιόλογες μονές, Μεγάλου Μετεώρου και 
Αγίου Στεφάνου. Ακολουθεί επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, 
στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για τα Τρίκαλα, όπου 
θα έχουμε τη δυνατότητα για βόλτα στην παλιά πόλη και στον πεζόδρομο με τα 
πολλά καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μέτσοβο - Μουσείο Μανιταριών και Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
Πρωινό και μετάβαση στο παραδοσιακό Μέτσοβο, στην οροσειρά της Πίνδου, 
σε υψόμετρο 1160μ. Επίσκεψη στη μητρόπολη Αγία Παρασκευή, έπειτα στο 
Αρχοντικό Τοσίτσα με την αξιόλογη συλλογή λαογραφικού υλικού. Σειρά έχει 
η Πινακοθήκη, με 250 έργα μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων του 19ου και 20ού 
αιώνα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στην Καλαμπάκα, όπου 
θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μανιταριών και Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα
Πρωινή εξόρμηση στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. 
Στάσεις στην Πύλη, στη Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά (1283), στη γέφυρα 
του Αγ. Βησσαρίωνα. Συνεχίζουμε για την Ελάτη, μέσα στο ομώνυμο δάσος. 
Στάση για καφέ και επισκεπτόμαστε το Περτούλι. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή 
στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

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

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-10 2ο ΠΑΙΔΙ 4-10

29/2 SMILE PRICE 3 179 € 165 € 245 € 125 € 125 €

29/2 3 199 € 185 € 265 € 135 € 135 €

28/2 SMILE PRICE 4 249 € 236 € 345 € 175 € 175 €

28/2 4 269 € 256 € 365 € 190 € 190 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

Καλαμπάκα
Μονές Μετεώρων

3 & 4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 28/2, 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:15

�������������



13

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:15

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο 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 επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Τζουμέρκα 
Πρέβεζα

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πουρναρίου - Κάτω Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - 
Άρτα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Μέσω της γέφυρας Ρίου-
Αντιρρίου και περνώντας από το χωριό Πέτα, όπου έγινε η ιστορική μάχη με 
τους Τούρκους, φθάνουμε στις Μελάτες, για να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα 
των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου. Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο 
και το Παλαιοκάτουνο με την Κόκκινη Εκκλησία (1281). Επόμενος σταθμός 
μας το Βουργαρέλι, σε υψόμετρο 750μ., όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι 
του Αγίου Γιώργη, εκεί που ευλογήθηκαν τα όπλα της Επανάστασης του 1821. 
Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Το απόγευμα άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
BYZANTINO HOTEL 4*, στην Άρτα. 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 τα Πράμαντα, το ονομαστό μαστοροχώρι με τη γνήσια Ηπειρώτικη 
αρχιτεκτονική. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους 
γειτονικούς Μελισσουργούς, για καφέ και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη 
Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά για προσκύνημα. Έπειτα θα μεταβούμε στο Θέρμο, 
όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα στα ταβερνάκια. Συνεχίζουμε ακολουθώντας 
μια μαγευτική διαδρομή, για να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με το γύρο 
της Λίμνης Τριχωνίδας, η οποία έχει έκταση 96τ.χλμ. και βάθος 57 μέτρων, 
περνώντας από πετρόχτιστους οικισμούς που βρίσκονται στους πρόποδες του 
Όρους Αράκυνθου. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

29/2 SMILE PRICE 3 165 € 135 € 245 €

29/2 3 185 € 155 € 265 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-13 2ο ΠΑΙΔΙ 4-13

29/2 SMILE PRICE 3 165 € 135 € 210 € 70 € 136 €

29/2 3 180 € 155 € 230 € 80 € 150 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:00

1η μέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Λεπτοκαρυά
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Τεμπών φθάνουμε μέχρι τους πρόποδες του 
Ολύμπου, στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, το πιο σημαντικό στην Πιερία 
(16ος αι.). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Λιτόχωρο. Χωρίζεται σε δύο 
οικισμούς, το νέο και τον παλιό, με αρκετά σπίτια που παρουσιάζουν αισθητικό 
και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη Μακεδονίτικη τεχνοτροπία που έχουν 
κατασκευαστεί. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη στη Λεπτοκαρυά, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο POSEIDON PALACE 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Καρναβάλι Νάουσας («Μπούλες» & 
«Γενίτσαροι»)
Πρωινό και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο Τρία Πέντε Πηγάδια. Είναι 
από τα πιο σύγχρονα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, με ολοκληρωμένες 
εγκαταστάσεις για τουριστική-αθλητική χιονοδρομία, τουριστικές υποδομές για 
φιλοξενία επισκεπτών, ενώ οι πίστες του καλύπτουν κάθε βαθμό δυσκολίας για 
τους επίδοξους σκιέρ! 
Έπειτα θα επισκεφθούμε τη Νάουσα, που γιορτάζει την Αποκριά με τις 
«Μπούλες» και τους «Γενίτσαρους»! Με τις παραδοσιακές φορεσιές και 
τις κουδούνες η πόλη πλημμυρίζει κόσμο από παντού, ενώ διεξάγονται 
παρελάσεις, χοροί και τραγούδια. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
στη Λεπτοκαρυά. Δείπνο.
3η μέρα: Όλυμπος - Ραψάνη - Αμπελάκια - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας στη Λεπτοκαρυά. Πρώτη 
επίσκεψη για την ημέρα θα γίνει στο χωριό Ραψάνη, γνωστό για την παραγωγή 
κρασιού, «θρονιασμένο» στους πρόποδες του Ολύμπου (καιρού επιτρέποντος). 
Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς τα Αμπελάκια, παραδοσιακό οικισμό 
που φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά του, καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη 
οικονομική ανάπτυξη κατά το παρελθόν. Χρόνος για γεύμα. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Poseidon 
Palace 4* στη Λεπτοκαρυά ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή 
μουσική ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Καρναβάλι Νάουσας 
«Μπούλες» & «Γενίτσαροι»  

�������������
�������������
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis 
Hotel 3* Sup στην Καστοριά ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος σε επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Καστοριά 
& «Μπουμπούνες»

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Δισπηλιό - Καστοριά
Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την Καστοριά. Άφιξη και επίσκεψη στο 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, που ιδρύθηκε πρόσφατα στο Μαυροχώρι από 
τον Δημήτρη Παναγιωτίδη. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε και τον ηλικίας 7.000 
ετών λιμναίο οικισμό στο Δισπηλιό. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
TSAMIS HOTEL 3* SUP. Δείπνο.
2η μέρα: Άγιος Γερμανός - Ψαράδες - Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα - 
Καρναβάλι («Μπουμπούνες»)
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. Ο Εθνικός Δρυμός 
Πρεσπών με τη σπάνια πανίδα και χλωρίδα είναι ακόμα ένα από τα πολλά  
που μπορεί κανείς να θαυμάσει στην περιοχή. Μετάβαση στη Μικρή Πρέσπα  
και το νησί του Αγίου Αχιλλείου, μέσω της γέφυρας με την οποία συνδέεται  
με τη στεριά. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες, με αξιόλογα αρχιτεκτονικά 
δείγματα, αντιπροσωπευτικά της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και 
επιστροφή στην Καστοριά. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τα τοπικά έθιμα: 
αναμμένες φωτιές, οι «Μπουμπούνες», ήχοι από χάλκινα ακούγονται παντού, 
χορός, τραγούδι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νέο Ενυδρείο - Σπηλιά του Δράκου - Μονή Παναγίας 
Μαυριώτισσας - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στα δύο νέα αποκτήματα της πόλης: το Νέο Ενυδρείο 
γλυκού νερού, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, και τη Σπηλιά του Δράκου, ένα 
πανέμορφο σπήλαιο που πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του για το κοινό. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Παναγία Μαυριώτισσα, έναν Βυζαντινό 
θησαυρό σε μια όμορφη τοποθεσία με αιωνόβια πλατάνια, στην όχθη της 
λίμνης. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό στη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο Τύμβο 
με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Η κωμόπολη 
αυτή της Ημαθίας πιστεύεται ότι βρίσκεται στη θέση των αρχαίων Αιγών, 
πρωτεύουσα της αρχαίας Μακεδονίας, εξ ου και τα ευρήματα από τα ιερά και 
τους τάφους της αρχαίας πόλεως. Στη συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο PORTO 
PALACE 5* στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα
Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του Όρους 
Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του θερμοπόταμου με τα 
ιαματικά νερά. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα, με το κυρίαρχο υγρό 
στοιχείο, τα πολλά ποτάμια και τους καταρράκτες. Επίσκεψη στο πάρκο με τους 
περίφημους καταρράκτες Κάρανο, τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, και στην 
παλιά πόλη Βαρόσι. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για βόλτα στο κέντρο της πόλης. Δείπνο.
3η μέρα: Σπήλαιο Αλιστράτης - Kαρναβάλι Σοχού
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αλιστράτης. Πρόκειται για ένα από 
τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας, με σπάνιους σταλαγμίτες και 
σταλακτίτες έως 15 μέτρα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την περιοχή 
Σοχού, στον Λαγκαδά. Οι «Κουδουνοφόροι Τράγοι» και οι «Αράπηδες», που 
από παλιά έως σήμερα, τις Απόκριες, γεμίζουν τους δρόμους και ξεσηκώνουν 
τους πάντες, παρουσιάζονται από παντού, χοροπηδούν και τραγουδούν! 
Θα παρακολουθήσουμε το έθιμο και θα αφήσουμε τους εαυτούς μας να 
παρασυρθούν από το ρυθμό του! Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη (ξενάγηση) - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό στη Θεσσαλονίκη και θα 
δούμε τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, τον Λευκό Πύργο, την Παραλιακή, την Άνω 
Πόλη κ.ά. Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης και στη Βεργίνα ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Palace 5* στη Θεσ-
σαλονίκη ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη 
Καρναβάλι Σοχού

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 28/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 06:303 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 06:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

28/2 SMILE PRICE 4 239 € 195 € 345 € 170 €

28/2 4 259 € 215 € 365 € 185 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

29/2 SMILE PRICE 3 169 € 135 € 232 € 125 €

29/2 3 189 € 155 € 252 € 135 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

�������������
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1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες. 
Πρόκειται για μια σύγχρονη πόλη, με πληθώρα ανέσεων και μεγάλο τουριστικό 
ενδιαφέρον, κυρίως για την υπέροχη φύση που την περιβάλλει, αλλά και για τα 
αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτήν. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο SIRIS HOTEL 4* 
στον Λευκώνα. Δείπνο.
2η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, 
ακολουθώντας τη διαδρομή προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε 
στο Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη 
Κερκίνη, που δημιουργήθηκε από φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα. Χρόνος για 
περίπατο και προαιρετική βαρκάδα, αλλά και φαγητό. Το απόγευμα θα πιούμε 
καφέ στα Άνω Πορόια αγναντεύοντας την κοιλάδα και τη λίμνη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μπάνσκο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Προμαχώνα, διέλευση συνόρων και συνεχίζουμε 
για μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται στους 
πρόποδες τους Όρους Πίριν, 100χλμ. από τα σύνορα και σε υψόμετρο 925μ. 
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα της Βουλγαρίας και έχει 
τη μεγαλύτερη περίοδο χιονιού. Ανάβαση στο βουνό Πίριν για καφέ στο σαλέ και 
όσοι επιθυμούν να κάνουν σκι. (Όσοι δεν ακολουθήσουν μπορούν να περάσουν 
το χρόνο τους στην πόλη.) Επιστροφή στις Σέρρες και στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στο ναό του πολιούχου 
Αγ. Δημητρίου, χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους. 
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για την επίσκεψη στη 
Βουλγαρία.

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

Σέρρες 
Μπάνσκο

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 
προστατευόμενο οικοσύστημα του ποταμού. Συνεχίζουμε για το Δάσος Δαδιάς 
και το Εθνικό Πάρκο, όπου θα ενημερωθούμε για την πανίδα και τη χλωρίδα 
της περιοχής. Μετάβαση στο Σουφλί, επίσκεψη στα καταστήματα με τα μεταξωτά 
μαντίλια. Στη συνέχεια θα περάσουμε από την Αλεξανδρούπολη, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια μικρή βόλτα στην πόλη και να πιούμε 
καφέ. Επιστροφή στην Κομοτηνή. Δείπνο.
3η μέρα: Θρακικά Τέμπη - Πομακοχώρια - Ξάνθη
Πρωινό και ξεκινάμε με τα περίφημα Θρακικά Τέμπη (προαιρετικά, εφόσον 
λειτουργεί το τρένο), όπου θα ακολουθήσουμε τη γραφική διαδρομή μέχρι τη 
Σταυρούπολη. Με το πούλμαν αναχωρούμε για τα χωριά των Πομάκων, τη 
Σμίνθη και τον Εχίνο. Έπειτα κατηφορίζουμε για την Ξάνθη, το «σταυροδρόμι» 
Δύσης και Ανατολής, με την παλιά πόλη, τα αναπαλαιωμένα σπίτια και τα 
γραφικά δρομάκια, που σήμερα κατακλύζεται από χορούς, τραγούδια και 
μασκαράδες. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πόρτο Λάγος - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για μικρή γνωριμία με την πόλη καθώς και για 
τα τελευταία ψώνια. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το μαγευτικό Αγιορείτικο 
μετόχι του Πόρτο Λάγος, με τον Μεταβυζαντινό Ναό του Αγίου Νικολάου και 
της Παναγίας Παντάνασσας μέσα στη Λίμνη Βιστωνίδα. Πορεία για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν 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.  
Ο ειδικός φόρος διαμονής

Θράκη 
Ξανθιώτικο Καρναβάλι

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 28/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

28/2 SMILE PRICE 4 205 € 165 € 255 € 135 €

28/2 4 225 € 185 € 275 € 145 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 28/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 06:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

28/2 SMILE PRICE 4 209 € 195 € 269 €

28/2 4 235 € 215 € 290 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν έως 7/2 και για περιορισμένες θέσεις
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1η μέρα: Αθήνα - Μονή Φανερωμένης - Λευκάδα
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη και καταπράσινη Λευκάδα. Το νησί 
πήρε το όνομά του απ’ το νότιο ακρωτήριο Λευκάτα, όπου υπάρχει λευκός 
βράχος αφιερωμένος στον Απόλλωνα. Επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης, που 
είναι χτισμένη σε καταπράσινο λόφο με υπέροχη θέα. Γεύμα στην περιοχή της 
Λυγιάς και μετάβαση στο ξενοδοχείο IONIAN BLUE HOTEL & SPA 5* LUX. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Νυδρί - Συβρός - Σύβοτα Λευκάδας - Βασιλική - 
Παρακολούθηση του Καρναβαλιού
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το πανέμορφο νησί, κάνοντας έναν 
πανοραμικό γύρο. Πέρασμα από όμορφα χωριά (καιρού επιτρέποντος), όπως 
το Νυδρί, η Βασιλική, ο Συβρός, τα Σύβοτα κ.ά. Άφιξη στον Συβρό, όπου θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς, στεγασμένο σε κτίριο που ήταν παλαιό 
ελαιοτριβείο και έχει ανακηρυχθεί διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Ξενάγηση και 
γευσιγνωσία στα προϊόντα ελιάς, καθώς και σε άλλα τοπικά προϊόντα. 
Μετάβαση στα Σύβοτα Λευκάδας, που έχουν χαρακτηριστεί παραδοσιακός 
οικισμός. Είναι ένα μικρό ήσυχο χωριό στο νότιο τμήμα του νησιού και ένα από 
τα πιο γραφικά λιμάνια του Ιονίου. Επόμενος σταθμός η Βασιλική, για καφέ και 
περίπατο. Βόλτα και γνωριμία με την πόλη κι έπειτα θα παρακολουθήσουμε τη 
μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση με άρματα-πεζά τμήματα στην κεντρική αγορά 
κατά μήκος της παραλίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Αποκριάτικο γλέντι-
δείπνο με ζωντανή μουσική.
3η μέρα: Σαρακοστιανός μπουφές - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τους χώρους του 
ξενοδοχείου, το τοπίο, την εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και τις περιποιήσεις 
του Spa. Το μεσημέρι θα ακολουθήσει Σαρακοστιανός μπουφές με πολλά 
νηστίσιμα εδέσματα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιμα-
τιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Ionian Blue Hotel 
& Spa 5* Lux στη Νικιάνα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Ο Σαρακοστιανός μπουφές την 
Καθαρά Δευτέρα ✓ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας & Jacuzzi ✓ Αρχηγός/συνοδός 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Απόκριες στη 
Λευκάδα

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλονιά
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για την Κεφαλονιά. Άφιξη στο γραφικό 
Αργοστόλι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο IONIAN PLAZA HOTEL 3* και το 
απόγευμα ελεύθερο! Μπορείτε να το αξιοποιήσετε με επίσκεψη στον πεζόδρομο 
με τα εμπορικά καταστήματα είτε να χαλαρώσετε στα παραδοσιακά ταβερνάκια.
2η μέρα: Κεφαλονιά - Γύρος νησιού
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της Κεφαλονιάς. Θα επισκεφθούμε το 
καταπληκτικό Σπήλαιο Δρογκαράτης, την κωμόπολη Σάμη με το απαράμιλλης 
ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και το γραφικό παραλιακό χωριό της 
Αγίας Ευφημίας. Ακολουθεί μια γοητευτική διαδρομή προς το βόρειο τμήμα του 
νησιού, για να καταλήξουμε στο παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. 
Καθώς θα μεταβαίνουμε εκεί θα δούμε την ιστορική χερσόνησο της Άσσου με 
το Ενετικό κάστρο και θα φωτογραφίσουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μονή Αγίου Γερασίμου - Καρναβάλι στο Ληξούρι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου και το 
μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιού. Επόμενος 
σταθμός μας ο τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσετε τα κρασιά 
που παράγει το νησί (Ρομπόλα). Συνεχίζουμε για το Ληξούρι με τη φανταστική 
Καρναβαλική παρέλαση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικά 
φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική.
4η μέρα: Γεωλογικό φαινόμενο «καταβόθρες» - Λάσση - Κουρκουμελάτα 
- Σκάλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για να παρατηρήσουμε το μοναδικό γεωλογικό 
φαινόμενο «καταβόθρες». Ακολουθεί επίσκεψη στη Λάσση, με τις πανέμορφες 
παραλίες Πλατύ και Μακρύ Γιαλό. Συνεχίζουμε για τα όμορφα χωριά του 
Δήμου Λειβαθούς, όπου θα κάνουμε στάση στο πιο γραφικό χωριό του 
νησιού, τη Σκάλα, για τα Κούλουμα. Τελευταίος μας σταθμός ο Πόρος, όπου θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο για Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με κλιματιζόμενο 
πούλμαν ✓ Εισιτήρια φέρι-μποτ από και προς Κεφαλονιά ✓ Τρεις διανυκτερεύσεις 
στο ξενοδοχείο Ionian Plaza Hotel 3* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Κεφαλονίτης 
αρχηγός/ξεναγός ✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους και πάρκα.  
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής

Απόκριες στην  
Κεφαλονιά

4 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

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

28/2 4 245 € 195 € 305 € 180 €

3 ΜΕΡΕΣ  ΑΝΑΧΩΡΉΣH: 29/2  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΉΣΉΣ: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ

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

29/2 3 199 € 160 € 249 € 90 € 135 €
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ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΑΝΑΠΛΙΏΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Αναχώρηση στις 10:00 π.μ. με προορισμό το μαγευτικό και κοσμοπολίτικο 
Ναύπλιο, όπου θα απολαύσετε τον περίπατο και τον καφέ σας στα γραφικά 
σοκάκια πάνω από το λιμάνι. Αργά το μεσημέρι κορυφώνεται το Αναπλιώτικο 
Καρναβάλι, που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη. Αφού διασκεδάσουμε στην 
εορταστική ατμόσφαιρα το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής με τις 
καλύτερες εντυπώσεις. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΒΥΤΙΝΑ - ΛΑΓΚΑΔΙΑ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ   
ΕΘΙΜΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΟΝΑ
Αναχώρηση στις 10:00 π.μ. για τη γραφική Βυτίνα, σε υψόμετρο 1033μ., στο όρος 
Μαίναλο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το ορεινό χωριό Λαγκάδια. Τα πέτρινα 
αρχοντικά και καλντερίμια, οι σκεπαστές αυλές και σκαλιστές εξώπορτες θα σας 
μαγέψουν! Επόμενος σταθμός η Δημητσάνα, όπου αναβιώνει το αποκριάτικο 
έθιμο του Μακαρονά, με καρναβαλική παρέλαση, σοκολατοπόλεμο και γλέντι με 
άφθονο κρασί! Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 22€

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑ 
ΜΟΝΗ ΑΓ. ΓΕΏΡΓΙΟΥ
Πρωινή αναχώρηση στις 08:00 για την ορεινή Κορινθία. Περνώντας από το 
Κιάτο, συνεχίζουμε για τη Λίμνη Στυμφαλία, όπου και θα κάνουμε στάση για 
φωτογραφίες. Από εκεί συνεχίζουμε για την Καστανιά, την κοιλάδα του Φενεού, 
την τεχνητή λίμνη Δόξα και τη Μονή Αγ. Γεωργίου, τα οποία συμπληρώνουν το 
όμορφο σκηνικό ανάμεσα στις ψηλές κορυφές της Ντουρντουβάνας και της 
Ζήριας. Επισκέψεις σε όλα τα αξιοθέατα, περίπατος, και γεύμα στην Καστανιά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΟΜΟΥΝΤΖΟΥΡΏΜΑΤΑ ΣΤΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
ΑΡΑΧΏΒΑ
Αναχωρούμε στις 07:30 π.μ. για Λιβαδειά. Στάση και συνεχίζουμε για την 
Αράχωβα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για περίπατο και ψώνια στα 
παραδοσιακά καταστήματα με τα τοπικά προϊόντα! Στην συνέχεια Αναχώρηση  
μέσω Ιτέας φτάνουμε στο Γαλαξίδι. Υπέροχη κωμόπολη, γραφική, ρομαντική, 
όπου σήμερα αναβιώνουν τα «αλευρομουντζουρώματα»! Σύμφωνα με το τοπικό 
έθιμο, στην παραλία ο «γαμπρός» και η «νύφη» μουντζουρώνουν τους πάντες! 
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΒΛΑΧΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
Αναχωρούμε στις 09:00 π.μ. για τη Θήβα. Θα περάσουμε μερικές ώρες 
ξέγνοιαστες ανάμεσα στο πλήθος που πραγματικά γιορτάζει με το δικό του 
τρόπο το έθιμο του «βλάχικου γάμου». Πρόκειται για μια μεγάλη λαϊκή γιορτή 
με εμφανή Διονυσιακά στοιχεία, που λαμβάνει χώρα στο κέντρο της πόλης και 
συγκεντρώνει κάθε χρόνο τόσο ντόπιους όσο και πολλούς επισκέπτες. Καταλήγει 
πάντα σε μεγάλο γλέντι. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 18€

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

AΡΑΧΏΒΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΦΏΚΙΔΑΣ - ΑΓΟΡΙΑΝΗ
Αναχώρηση στις 07:30 από Αθήνα για την γραφική Αράχωβα. Στάση για καφέ 
και περίπατο στα στενά δρομάκια με τα παραδοσιακά καταστήματα. Συνεχίζουμε 
για το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας (vagonetto). Πρόκειται για μοναδικό, στον 
ελληνικό χώρο, θεματικό πάρκο σχετικό με την ιστορία της εξόρυξης του βωξίτη. 
Βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, όπου θα δούμε το μουσείο και 
το θέαμα «Ήχος και Φώς». Συνεχίζουμε για την Αγόριανη. Ελεύθερος χρόνο για 
γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€ (Δεν περιλαμβάνεται η είσοδος στο Μεταλλευτικό Πάρκο)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΏΝ - 
ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα στις 7:30 για τα Ηρωικά Καλάβρυτα όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και βόλτα στον πεζόδρομο με τα παραδοσιακά 
καταστήματα. Στην συνέχεια αναχώρηση για το περίφημο Σπήλαιο Λιμνών, 
μοναδικό στον κόσμο για το είδος του, με κλιμακωτές και σε τρία επίπεδα λίμνες. 
Επόμενος σταθμός μας οι πηγές του ποταμού Αροανίων δίπλα στο καταπράσινο 
χωριό του Πλανητέρου στις πλαγιές του Χελμού. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στην Αθήνα μέσω Κλειτορίας - Λεβίδι.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 20€

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
Αναχώρηση στις 08:00 για τα Τρίκαλα Κορινθίας. Ένας οικισμός που διατηρεί 
το τοπικό παραδοσιακό στοιχείο σε συνδυασμό με νέα κτίσματα φτιαγμένα 
από πέτρα και ξύλο. Σε μια καταπράσινη πλαγιά της Ζήρειας, λίγα χιλιόμετρα 
από την Άνω συνοικία των Τρικάλων, θα επισκεφθούμε τη σεβάσμια μονή του 
Αγίου Βλασίου. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το χιονοδρομικό κέντρο 
Ζήρειας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και επιστροφή στα Μεσαία Τρίκαλα για το 
μεσημεριανό γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 17€
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ, ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος να σας συνοδέψει σε μια βόλτα 
γνωριμίας με την πόλη, χρησιμοποιώντας τη συγκοινωνία (έξοδα ατομικά).
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Coster Diamonds»
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε ξενάγηση. Ο παραδοσιακός Μύλος του 
Rembrandt στις όχθες του ποταμού Amstel, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα»,  
η «Heineken», το επιβλητικό Rijksmuseum, η πανύψηλη Δυτική Εκκλησία,  
το Παλάτι, ο «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα 
του Άμστερνταμ. Τελευταίος προορισμός η Πλατεία των Μουσείων και 
επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία της πόλης, το γνωστό οίκο 
«Coster Diamonds», για Ελληνόφωνη παρουσίαση των τεχνικών κατεργασίας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική ημερήσια 
εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 80 €). Θα θαυμάσουμε 
στο Ρότερνταμ το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Ολλανδίας, τους 
επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα κτίρια, καθώς και τις γέφυρες Villem και 
Erasmus. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με 
πανέμορφο Μεσαιωνικό κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Μάρκεν & Βόλενταμ - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα ψαροχώρια Marken και 
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι 
του Volendam. Θα επισκεφθούμε ένα παραδοσιακό τυροκομείο, όπου η 
«μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πώς 
φτιάχνουν τα τυριά και έπειτα μπορούμε να τα δοκιμάσουμε. Ελεύθερος χρόνος 
μέχρι τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Αϊντχόβεν - Βρυξέλλες
Αναχώρηση για το Αϊντχόβεν. Άφιξη στο αεροδρόμιο και περιήγηση στην 
πρωτεύουσα του Βελγίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τακτοποίηση στα δωμάτιά 
μας και απογευματινός περίπατος στην κεντρική πλατεία.
2η μέρα: Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο - Βαλλωνία (προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή σε ένα από τα μικρότερα 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθ’ οδόν θα δούμε το Βατερλό, τόπο της 
μάχης-σταθμού. Στη Βαλλωνία θα γνωρίσουμε την όμορφη Ντινάντ, ενώ 
στο Λουξεμβούργο θα αντικρίσουμε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα λήψεως 
αποφάσεων, με πληθώρα Ευρωπαϊκών οργανισμών, τραπεζικών ιδρυμάτων, 
αλλά και πολυεθνικών εταιρειών (κόστος 90 €). Επιστροφή στις Βρυξέλλες.
3η μέρα: Γάνδη - Μπριζ - Ρότερνταμ - Άμστερνταμ
Πρωινό και αναχώρηση. Στάση στη Γάνδη και ξενάγηση. Συνεχίζουμε για την 
Μπριζ, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα! Περιήγηση και 
συνεχίζουμε για την Ολλανδία και το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι 
της Ευρώπης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο στο Άμστερνταμ και τακτοποίηση. Το 
απόγευμα βόλτα πεζή και με συγκοινωνία (έξοδα ατομικά).
4η μέρα: Άμστερνταμ - Βόλενταμ - «Coster Diamonds»
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτος μας σταθμός η Πλατεία των Μουσείων, 
όπου θα επισκεφθούμε με δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της 
πόλης, «Coster Diamonds». Θα γνωρίσουμε τη διαδικασία κατεργασίας και θα 
δούμε ιστορικά κοσμήματα από την τεράστια συλλογή του οίκου. Τα φημισμένα 
μουσεία Van Gogh, Rijks και Stedelijk (Σύγχρονης Τέχνης) βρίσκονται ακριβώς 
απέναντι. Θα συνεχίσουμε με εκδρομή στην Ολλανδική επαρχία και προορισμό 
το ψαροχώρι Βόλενταμ. Στο γυρισμό θα επισκεφθούμε μια Φάρμα Τυριών για 
ενημέρωση και γευστική δοκιμή.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στην Ντελφτ, μια ιστορική πόλη με πανέμορφο Μεσαιωνικό 
κέντρο. Συνεχίζουμε για τη Χάγη, έδρα Διεθνών Οργανισμών και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «KLM» 
✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Novotel Amsterdam 4*, Ozo 4* ή παρόμοια 
✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο ✓ Εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός 
✓ Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 €. 
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αϊντχόβεν/Άμστερνταμ - Αθήνα 
με «Transavia» ✓ 1 χειραποσκευή 10 κιλών και 1 αποσκευή 15 κιλών ανά άτομο 
✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (2 Βρυξέλλες, 2 Άμστερνταμ) 
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις 
βάσει προγράμματος ✓ Τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 175 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

5 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 4 445 € 495 € +120 € 395 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 5 495 € 545 € +155 € 445 €
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Άμστερνταμ
Μάρκεν - Βόλενταμ 

Μπενελούξ
Κάτω Χώρες 
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�������������



1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια - Μόντε Κάρλο (προαιρετικά)
Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη γιορτινή Νίκαια. Άφιξη και άμεση 
περιήγηση στην παλιά πόλη, όπου «πρωταγωνιστούν» η αγορά των λουλουδιών, 
ο Καθεδρικός ναός, το Μέγαρο της Δικαιοσύνης και η Όπερα. Συνεχίζουμε με τη 
διάσημη Πλατεία Μασενά και ολοκληρώνουμε τον περίπατό μας στην Νοτρ Νταμ. 
Ελεύθερος χρόνος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή επίσκεψη 
στο Μόντε Κάρλο (κόστος 40 €).
2η μέρα: Νίκαια - Κάννες - Νίκαια - Μεγάλη Παρέλαση Αρμάτων
Αναχώρηση για τις κοσμοπολίτικες Κάννες. Το κτίριο του Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου, η παραλιακή λεωφόρος Κρουαζέτ, τα «πλωτά παλάτια» στο λιμάνι σίγουρα 
θα σας εντυπωσιάσουν! Νωρίς το μεσημέρι θα επιστρέψουμε στη Νίκαια, όπου 
θα θαυμάσουμε από τις εξέδρες τη Μεγάλη Παρέλαση Ανθοστόλιστων Αρμάτων.
3η μέρα: Νίκαια - Πυροτεχνήματα
Άλλη μια γιορτινή μέρα στη Νίκαια. Το βράδυ η Παρέλαση Αρμάτων ολοκληρώ-
νεται με ένα μοναδικό υπερθέαμα Πυροτεχνημάτων και το κάψιμο 
του Καρνάβαλου!
4η μέρα: Νίκαια - Εξ-αν-Προβάνς - Μασσαλία (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα στη Νίκαια. Προαιρετική εκδρομή στην Προβηγκία, με προορι-
σμούς την Εξ-αν-Προβάνς και τη Μασσαλία (κόστος 80 €). Θα περιπλανηθούμε 
στο ιστορικό κέντρο της πρώτης με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα δρομάκια και τα 
επιβλητικά κτίρια, ενώ στη δεύτερη θα θαυμάσουμε τα δίδυμα κάστρα-φυλάκια 
του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, καθώς και την Νοτρ Νταμ ντε λα 
Γκαρντ. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή το απόγευμα στη Νίκαια.
5η μέρα: Νίκαια - Μουσείο Αρωμάτων «Fragonard» - Μονακό - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για το Μουσείο-εργαστήριο Αρωμάτων «Fragonard».  
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το δεύτερο μικρότερο κρατίδιο του πλανήτη, 
το πριγκιπάτο του Μονακό. Θα ανέβουμε στο «βράχο» και στην παλιά πόλη, θα 
επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου όπου βρίσκονται οι τάφοι 
των Γκριμάλντι και θα καταλήξουμε στο παλάτι. Νωρίς το μεσημέρι επιστρέφου-
με στη Νίκαια για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Βενετία 
Πτήση για Βενετία μέσω Ρώμης. Άφιξη, μεταφορά στο Tronchetto και από εκεί 
πέρασμα με βαπορέτο στην πλατεία Αγ. Μάρκου. Θα ξεναγηθούμε στην πόλη 
με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες. Ολόκληρη η Βενετία 
είναι ένα έργο τέχνης και ένα «μουσείο» αρχιτεκτονικής! Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο, ώστε να περιπλανηθείτε με τις γόνδολες στα κανάλια, να πιείτε καφέ 
στο πασίγνωστο «Φλοριάν» κ.ά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση 
στα δωμάτια.
2η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε - Λίμνη Γκάρντα
Μετά το πρωινό μεταφορά οδικώς στην πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, 
την Βερόνα. Εκεί θα δούμε τη Ρωμαϊκή αρένα, την Πλατεία Έρμπε, το «σπίτι της 
Ιουλιέτας» και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο. Συνεχίζουμε 
στο ωραιότερο τουριστικό θέρετρο της Λίμνης Γκάρντα, την Σιρμιόνε, πάνω σε 
μια λωρίδα γης που εισχωρεί στη λίμνη. Περιήγηση, βόλτα στα Μεσαιωνικά 
δρομάκια, επίσκεψη στο σπίτι της Μαρίας Κάλλας. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την 
επιστροφή μας στο ξενοδοχείο μας στη Βενετία.
3η μέρα: Βενετία - Πάντοβα (προαιρετικά)
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχετε στην 
προαιρετική εκδρομή μας στην αυθεντική και ανέγγιχτη από το χρόνο Πάντοβα. 
Χρόνος στη διάθεσή σας για να περιπλανηθείτε στα δαιδαλώδη δρομάκια με τις 
πολλές στοές. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βενετία - Καρναβάλι - Grand Finale - Αθήνα
Πρόγευμα, αναχώρηση μαζί με τις αποσκευές από το ξενοδοχείο και προαιρετική 
μεταφορά στο Tronchetto για να περάσουμε και πάλι με το βαπορέτο (έξοδα 
ατομικά) στην Πλατεία του Αγ. Μάρκου, προκειμένου να παρακολουθήσετε τη 
μεγάλη παρέλαση των καρναβαλιστών, αλλά και το Grand Finale, όπου καίγεται 
ο καρνάβαλος και επαναλαμβάνεται το έθιμο του Πετάγματος του Αγγέλου από το 
καμπαναριό του Αγίου Μάρκου. Το απόγευμα πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με «Alitalia» 
✓ 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Mercure Marchera 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ  
✓ Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο ✓ Ελληνόφωνη ξενάγηση στη Βε-
νετία ✓ Εκδρομή στην Βερόνα ✓ Κόστος βαπορέτου μόνο για την ημέρα της ξενάγησης στη 
Βενετία ✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 €. Check 
points 25 € (πληρωτέα από Αθήνα). Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι μουσείων, 
μνημείων, αρχαιολογικών χώρων. Δημοτικός φόρος πόλης 4 €/ημέρα/άτομο. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με 
«Alitalia» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn Nice 4* ✓ Μπουφέ πρωινό 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 
75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων 
200 €. Εισιτήρια αριθμημένων θέσεων-εξέδρες. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι 
σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2

4 ΗΜΕΡΕΣ
22/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 545 € +200 € 495 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

22/2 4 399 € +130 € 369 €
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Καρναβάλι 
Νίκαιας

Καρναβάλι 
Βενετίας



Ελβετία
Πανόραμα 

Αλσατία
Μέλανας Δρυμός 

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, αριστοκρατικό 
θέρετρο των αρχών του 20ού αιώνα και τόπος διεξαγωγής του ομώνυμου 
θερινού μουσικού φεστιβάλ. Τελευταίος σταθμός μας το γραφικό Βεβέ, έδρα της 
πολυεθνικής «Nestlé». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη.
2η μέρα: Γενεύη - Λωζάνη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη. Μεταξύ άλλων θα δούμε 
το σιντριβάνι Jet d’ Eau, το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό ναό, 
τα κτίρια της Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, τα υπέροχα πάρκα. 
Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Λωζάνη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Επιτροπής. Στο ιστορικό κέντρο κυριαρχούν η κεντρική πλατεία Ντε λα Παλί και 
ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ Νταμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Ζυρίχη
Πρωινό και αναχωρούμε από τη Λωζάνη. Διασχίζοντας τα περίφημα Ελβετικά 
αγροκτήματα θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο για 
τα τυριά του. Άφιξη στη Ζυρίχη και περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα: 
Γοτθική εκκλησία Φραουενμίνστερ, κεντρική οδός Μπανχοφστράσε, παραλίμνια 
περιοχή κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Το βράδυ 
προαιρετική βόλτα 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, έναν «κλασικό» τουριστικό προορισμό στην περιοχή. 
Ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουμε για τη κουκλίστικη Λουκέρνη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, με τους καταρράκτες του 
Ρήνου. Στη συνέχεια, αφού διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με τη Γερμανία, θα 
επισκεφθούμε το λιλιπούτειο μα συνάμα κουκλίστικο παραποτάμιο χωριό Στάιν 
αμ Ράιν. Κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με «Swiss 
Airlines» ✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Λωζάνη στο ξενοδοχείο De La Paix 4* ή παρόμοιο  
✓ 2 διανυκτερεύσεις στη Ζυρίχη στο ξενοδοχείο Swissotel Zurich 4* ή παρόμοιο  
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος ✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €. 
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 495 € 545 € +165 € 445 €

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν - 
Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για 
τη Χαϊδελβέργη, όπου θα κάνουμε περίπατο στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο 
με τις όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές, τις εκκλησίες κ.λπ. Αναχώρηση 
για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται επίσης στον Μέλανα Δρυμό και είναι ένα 
από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Συνεχίζουμε για το 
Στρασβούργο, άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
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. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, 
θα περιπλανηθούμε στη «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια, τα αμέτρητα 
γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως αναχωρούμε για το γραφικό χωριό Έγκισεμ 
(Eguisheim), στη βορειο-ανατολική Γαλλία, με το καλοδιατηρημένο φρούριο και 
τις αμπελοκαλλιέργειες. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της Αλσατίας», 
που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού, και το τουριστικό Ρίκβιρ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών 
που διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Θα συνεχίσουμε 
για τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ, που έχουν μετατραπεί σε 
ένα εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο. Προχωρούμε για το Φράιμπουργκ. Στην 
πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα δούμε τον εντυπωσιακό 
Καθεδρικό Ναό της πόλης του 13ου αιώνα και το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο 
αιώνα. Έπειτα θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και θα 
επιβιβαστούμε στην πτήση για την Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με 
την «Lufthansa» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Strasbourg Centre 
4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές και μετακινήσεις βάσει 
προγράμματος ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα ✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 185 €. 
Checkpoint-parking 20 €/άτομο (πληρωτέα Αθήνα). Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Είσοδοι 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 4 395 € 445 € +110 € 345 €
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Μόναχο
Βαυαρία 

Bιέννη
Βιεννέζικα Δάση 

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και 
περιήγηση στην πόλη. 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. 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. 
Είναι ίσως το ωραιότερο κάστρο του κόσμου και βρίσκεται πάνω από το χωριό 
Hohenschwangau στη νοτιοδυτική Βαυαρία. Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ με τη μοναδική μουσική 
κουλτούρα και τα πανέμορφα τοπία. Δίπλα στον ποταμό Salzach, το βλέμμα 
σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του Altstadt, της παλιάς πόλης με τους 
χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην 
κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. Περιήγηση στην πόλη και χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
4η 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 το Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό 
και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά 
Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα 
της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  
Ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθείτε το ιστορικό κέντρο.
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 Αγ. Στεφάνου. Επίσκεψη στο Ανάκτορο 
Σενμπρούν. Για την υπόλοιπη μέρα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από 
τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την Πινακοθήκη του Ανακτόρου 
Μπελβεντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκογκ, το Μουσείο 
Αλμπερτίνα και το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης.
3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. 
Επίσκεψη στη λουτρόπολη Μπάντεν, ένα από τα σημαντικότερα θέρετρα της 
υψηλής κοινωνίας, ακόμα και της αυτοκρατορικής οικογένειας. Στο Μπάντεν 
υπάρχουν δεκατρείς πηγές θερμών νερών με κύριο συστατικό τον ασβέστη. 
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε το περίφημο 
συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, με εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, 
που περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο 
Λέοπολντ, το Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom, το μουσείο Επίπλων, την 
Kunsthalle Wien και το Κέντρο Μαθηματικών. Για το απόγευμα σας προτείνουμε 
να απολαύσετε έναν καφέ στον Πύργο του Δούναβη, με θέα σε όλη τη Βιέννη, 
αλλά και μια βόλτα στο Πάρκο Αναψυχής Πράτερ θα σας μείνει αξέχαστη!
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με 
«Lufthansa» ✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές 
πούλμαν ✓ Εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 180 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian 
Airlines» ✓ 3, 4 διανυκτερεύσεις στο Intercity Vienna 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις, περιηγήσεις βάσει προγράμματος  
✓ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 €. Είσοδοι 
σε μουσεία. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή 
προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2, 28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 4 445 € 495 € +120 € 395 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 345 € 395 € +120 € 295 €

28/2 4 295 € 345 € +100 € 245 €
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Πράγα
Κάρλοβι Βάρι 

Βουδαπέστη
Βιέννη

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη
Πτήση για Βουδαπέστη. Άφιξη και ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, 
με στάσεις στα σημαντικότερα μνημεία της. Ξεκινάμε από την Πέστη και την 
περίφημη Πλατεία Ηρώων, θα επισκεφθούμε τον Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη 
Λεωφόρο Αντράσι, το Μπαρόκ Κοινοβούλιο (εσωτερική ξενάγηση), τις γέφυρες 
που ενώνουν τη Βούδα με την Πέστη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτιά μας. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βουδαπέστη - Σκεπαστή Αγορά - Vaci Utca
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην πλευρά της Βούδα, όπου θα 
δούμε το Κάστρο, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον Γοτθικό 
Ναό Ματίας, τον Λόφο Γκέλερτ. Συνεχίζουμε για τη Σκεπαστή Αγορά και τον 
εμπορικό πεζόδρομο Vaci Utca. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με γεύμα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του Δούναβη. 
Πρώτος σταθμός ο Άγιος Ανδρέας, το χωριό των «καλλιτεχνών και των Καλών 
Τεχνών», όπου και θα ξεναγηθούμε. Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο 
Βίσεγκραντ με το Μεσαιωνικό κάστρο και την καταπληκτική θέα στην κοιλάδα 
του Δούναβη. Γεύμα στο γραφικό εστιατόριο «Renaissance» δίπλα στις όχθες του 
ποταμού. Τελευταίος σταθμός το Έστεργκομ, πρώτη πρωτεύουσα του Ουγγρικού 
κράτους. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε πεζή για τη γοητευτική Εβραϊκή 
συνοικία της Βουδαπέστης. Η μεγάλη Συναγωγή βρίσκεται στην οδό Dohány.  
Εδώ φιλοξενείται και το Εβραϊκό Μουσείο και το Μνημείο Ολοκαυτώματος. 
Απόγευμα ελεύθερο.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. 
Επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν (εξωτερικά). Χρόνος ελεύθερος και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη/Βιέννη - Αθήνα με 
«Aegean Airlines» ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο La Prima Fashion 4* ή παρόμοιο 
✓ Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά ✓ 1 «Βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο «Renaissance» 
με απεριόριστη κατανάλωση ποτών ✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως στο πρόγραμμα με 
πολυτελές πούλμαν ✓ Ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Τοπικός ξεναγός 
κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια 
έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 
150 €. Είσοδοι σε μουσεία, φέρι-μποτ, επισκέψιμους χώρους. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν 
προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: Κόστος εισόδου στο Κοινοβούλιο: 12 €/άτομο, 
κόστος εισόδου στην Εβραϊκή συναγωγή: 15 €/άτομο

5 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 5 545 € 595 € +140 € 495 €

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση για την Πράγα. Άφιξη και περιήγηση στη «χρυσή πόλη». Θα ξεκινήσουμε 
από τη λεγόμενη Νέα Πόλη και τη θρυλική Πλατεία του Βάτσλαβ. Στη συνέχεια 
θα δούμε την Πλατεία της Παλιάς Πόλης, το άγαλμα του Γιαν Χους, την 
επιβλητική εκκλησία Παναγία του Τυν και τις ιππήλατες άμαξες. Θα διασχίσουμε 
τη Γέφυρα του Καρόλου και θα καταλήξουμε στην Μάλα Στράνα. Ακολουθεί 
γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρόγευμα και συνεχίζουμε ξενάγηση. Θα δούμε το Μοναστήρι Στράχοβ, το 
Λορέτο, το ανάκτορο Σβάρτσενμπεργκ και το Ανάκτορο της Αρχιεπισκοπής. 
Θα καταλήξουμε στο Κάστρο της Πράγας, όπου θα επισκεφθούμε τον Γοτθικό 
Καθεδρικό Ναό του Αγ. Βίτου. Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον Ποταμό 
Μολδάβα, όπου θα γευματίσουμε εν πλω. Προαιρετικά προτείνουμε να 
διασκεδάσετε στη Μεσαιωνική βραδιά, όπως διασκέδαζαν τότε…
3η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε σε μια ολοήμερη 
εκδρομή στο «διαμάντι» της Βοημικής επαρχίας, το Τσέσκι Κρουμλόβ (κόστος 
55 €). Θα ξεναγηθούμε στην πόλη, θα δούμε ανάμεσα στ’ άλλα τον Κρυφό 
Διάδρομο, το παλιό Ζυθοποιείο, τον Αγ. Βίτο, το Κάστρο. Στον ελεύθερο χρόνο 
προτείνουμε πέστροφα σε μία από τις γραφικές ψαροταβέρνες, ξύλινα παιχνίδια 
και ένα πέρασμα από το κατάστημα «Kohinoor» με τα πασίγνωστα μολύβια.
4η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την προγραμματισμένη μας εκδρομή 
στην αριστοκρατική λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι. Αγαπημένη πόλη στους 
αριστοκρατικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους όλης της Ευρώπης εδώ και 
τρεις αιώνες, με επιφανείς «θαμώνες», από τους Γκαίτε και Σίλερ, μέχρι 
τον Μπετόβεν και τον Τσάρο της Ρωσίας. Ελεύθερος χρόνος και γεύμα σε 
εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και πτήση επιστροφής.

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

5 ΗΜΕΡΕΣ
28/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

28/2 5 545 € 595 € +135 € 495 €
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Βαρσοβία
Κρακοβία 

Βελιγράδι
Νόβι Σαντ 

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 πολύ ζωντανή coffee & bar culture, το 
Βελιγράδι δεν παρουσιάζεται τυχαία ως το «Βερολίνο των Βαλκανίων» από τα 
διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι. Το φρούριο 
Kalemegdan 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 
ακόμα αξιοθέατα. 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 η σημερινή μέρα περιλαμβάνει επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται τα 
Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και αποτελούν μοναδικό 
πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις 
μονές. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ. 
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.
4η μέρα: Βελιγράδι
Πρωινό και η μέρα μας είναι ελεύθερη στην ολοζώντανη αυτήν πόλη. Δείπνο στο 
ξενοδοχείο
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με «Air 
Serbia» ✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ 4 διανυκτερεύσεις στο Mercure 
Belgrade Excelsior 4* ή παρόμοιο ✓ 2 δείπνα στο ξενοδοχείο ✓ Γεύμα με πλούσια πιάτα, 
κρασί & μουσική στο κουκλίστικο Sremski Karlovci (ως μέρος της διατροφής) ✓ 1 δείπνο 
σε παραδοσιακό εστιατόριο στην Skadarlija, την Μποέμικη συνοικία του Βελιγραδίου (ως 
μέρος της διατροφής) ✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος ✓ Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,40 €/άτομο τη βραδιά ✓ Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €. Είσοδοι 
σε μουσεία, ανάκτορα κ.ά. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
27/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

27/2 5 395 € 445 € +100 € 345 €

1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - Τσεστοχόβα - Κρακοβία
Πτήση για τη Βαρσοβία. Άφιξη και αναχωρούμε για την Κρακοβία. Καθ’ οδόν 
θα κάνουμε στάση στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα 
επισκεφθούμε το παρεκκλήσι της μονής. Άφιξη στην Κρακοβία και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Μετά το πρωινό μας θα ξεναγηθούμε στην πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό 
Βασιλικό Κάστρο στον Λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το πανεπιστήμιο 
Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη Μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι, 
το κτίριο Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα γινόταν το εμπόριο των υφασμάτων 
και τώρα στεγάζεται το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και μια έκθεση 
ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε την 
περιοχή Βιελίτσκα, με τα μοναδικά αλατωρυχεία. Περιήγηση στις υπόγειες 
στοές με εκκλησίες σκαλιστές στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και 
διάφορα ξύλινα υποστυλώματα-καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς εποχής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βαρσοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση οδικώς για τη Βαρσοβία. Ενδιάμεσα θα 
πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο μουσειακό χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου, 
από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου χάθηκαν 
πάνω από 2 εκατ. άτομα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Άφιξη το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας στη Βαρσοβία. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με 
την βορειοευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
4η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην ιστορική Βαρσοβία. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, 
το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, το Παλάτι Πολιτισμού και 
Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, το Μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, το Εβραϊκό 
Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί κ.ά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία - Αθήνα με πτήσεις 
της «Aegean Airlines» ✓ 2 διανυκτέρευσες στο Mercure Krakow City Center 4* και  
1 διανυκτέρευση στο Radisson Blu Sobieski 4* ή παρόμοια ✓ Πρωινό μπουφέ καθημε-
ρινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου μας ✓ Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία  
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 160 €. Ό,τι ρητά 
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
29/2

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ EARLY B. 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ

29/2 4 495 € 545 € +140 € 445 €
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Νυρεμβέργη
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17, 18/4, 4, 5/6 
LUFTHANSA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
495€

Μόναχο - Βαυαρία
4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17, 18/4, 4, 5/6  
LUFTHANSA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
495€

Σκωτία - Χάιλαντς
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 30/4, 4/6 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
695€

Λίμνες Βόρειας Ιταλίας
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/4, 1/5  
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
495€

Μπενελούξ
5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 18, 22, 29/4, 4/6 
KLM & TRANSAVIA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*, 4*

από 
645€

Πανόραμα Ελβετίας
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17, 18, 22/4, 4/6 
SWISS | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
495€

Προβηγκία - Κυανή Ακτή
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22/4 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
545€

Άμστερνταμ
4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 30/4  
KLM | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
595€

Αλσατία - Μέλας Δρυμός
4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17, 18, 22/4, 4, 5/6  
LUFTHANSA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
445€

Πάσχα & Αγ. Πνεύματος
στην Ευρώπη

Early Booking προσφορές!
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Αμάλφι - Νάπολη
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17, 21/4  
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
645€

Πράγα
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18, 22/4, 1/5 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | 3 ΓΕΥΜΑΤΑ

από 
595€

Ντουμπρόβνικ
4, 5 & 6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 18, 22, 30/4 
CROATIAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
395€

Βιέννη
4 & 5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 18, 23/4, 4, 5/6  
AUSTRIAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
295€

Πολωνία
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣH: 21/4 
AEGEAN ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* & 5*

από 
595€

Ρουμανία - Τρανσυλβανία
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 21/4 
TAROM AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
595€

Βενετία - Βερόνα
4 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣH: 5/6  
AEGEAN AIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*

από 
595€

Κωνσταντινούπολη
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17, 18, 22/4  
TURKISH ΑIRLINES | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | 3 ΓΕΥΜΑΤΑ

από 
445€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Σερβία - Βελιγράδι
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16, 17/4, 1/5, 4/6 
AIR SERBIA | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
395€



Aτομικά & Γαμήλια Tαξίδια
Ατομικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς με διαμονή 

σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*, αεροπορικά εισιτήρια, διατροφή και μεταφορές

Νοτιοανατολική Ασία

ΠΟΥΚΕΤ 5 νύχτες με πρωινό από 305€ 
ΜΠΑΝΓΚΟΚ 5 νύχτες με πρωινό από 330€ 
ΜΠΑΛΙ 5 νύχτες με πρωινό από 375€ 
KΡΑΜΠΙ 5 νύχτες με πρωινό από 395€ 
ΝΗΣΙΑ ΠΙ ΠΙ 5 νύχτες με πρωινό από 455€ 
ΚΑΟ ΛΑΚ 5 νύχτες με πρωινό από 475€ 
KO ΠΑΝΓΚΑΝ 5 νύχτες με πρωινό από 515€ 
KO ΣΑΜΟΥΙ 5 νύχτες με πρωινό από 555€ 
ΛΑΝΓΚΑΟΥΙ 5 νύχτες με πρωινό από 565€ 
KO ΤΑΟ 5 νύχτες με πρωινό από 655€

Αφρική & Ινδικός
ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ 5 νύχτες με πρωινό από 355€ 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 5 νύχτες με πρωινό από 555€ 

MΑΥΡΙΚΙΟΣ 5 νύχτες με ημιδιατροφή από 705€ 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 1240€

TΖΑΜΑΙΚΑ 5 νύχτες με All Inclusive από 1415€ 

ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1975€ 
ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 1985€ 
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2085€ 

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2135€ 

ΤΕΡΚΣ & ΚΑΙΚΟΣ 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€ 
ΓΡΕΝΑΔΑ 5 νύχτες με Premium All Inclusive από 2145€

Καραϊβική

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. ΔΥΝΑΤΟΤΉΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΉΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 
ΖΉΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ

26

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-30/4
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ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΙΚΑ

Aτομικά Οργανωμένα Tαξίδια
Ευέλικτα προγράμματα σε εξωτικούς και γαμήλιους προορισμούς 

με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις και ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1-30/4

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

KOYAΛΑ ΛΟΥΜΠΟΥΡ - ΤΑΜΑΝ ΝΕΓΚΑΡΑ από 955€ 
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 2 Γεύματα | Μεταφορές

ΣΑΜΠΑΧ - ΜΑΛΑΙΣΙΑΝΟ ΒΟΡΝΕΟ από 1545€ 
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & Lodge 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 6 Γεύματα | Μεταφορές

ΒΙΕΤΝΑΜ - ΔΕΛΤΑ ΜΕΚΟΝΓΚ από 1195€ 
10 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 7 Γεύματα | Μεταφορές 

ΠΕΚΙΝΟ - ΣΙΑΝ - ΣΑΝΓΚΑΗ από 1525€ 
10 ημέρες / 6 νύχτες με διαμονή σε ξεν/χεία 4* & 1 νύχτα στο τρένο 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ από 715€ 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΙΝΔΙΑ - ΚΕΡΑΛΑ από 1045€ 
9 ημέρες / 6 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 4*Sup 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ από 845€ 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΜΑΛΔΙΒΕΣ από 1525€ 
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 4 Γεύματα | Μεταφορές

ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΣΑΦΑΡΙ από 2145€ 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε Lodge 4* ή 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

ΤΑΝΖΑΝΙΑ - ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ από 2615€ 
9 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή στην Τανζανία &  
Ημιδιατροφή στην Ζανζιβάρη | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΜΑΣΑΙ ΜΑΡΑ από 1545€ 
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΜOMΠΑΣΑ από 1755€ 
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή στην Κένυα & Αll Inclusive 
στη Μομπάσα | Μεταφορές

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ - ΙΓΚΟΥΑΣΟΥ από 1030€ 
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές

ΠΕΡΟΥ - ΙΕΡΗ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΙΝΚΑΣ από 2495€ 
11 ημέρες / 9 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 3*S, 4* 
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & 3 Γεύματα | Μεταφορές
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Summer's Special

Mπαλί

11, 12 ΗΜΕΡΕΣ
8/8, 16/8 

Παραλίες & Oυμπούντ

Οι εκδρομές μας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ - ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΑΛΙ + ΥΨΙΠΕΔΑ ΟΥΜΠΟΥΝΤ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ
EARLY BOOKING

XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
EARLY BOOKING
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ΚΛΙΝΟ 
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

8/8
11 ημέρες 

5 νύχτες παραλία Μπαλί 
3 νύχτες Ουμπούντ*

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1235 € 1295 € 1365 € 1415 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1365 € 1415 € 1475 € 1595 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1395 € 1455 € 1535 € 1615 €

16/8
12 ημέρες 

6 νύχτες παραλία Μπαλί 
3 νύχτες Ουμπούντ*

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1285 € 1355 € 1395 € 1455 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1425 € 1475 € 1555 € 1615 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1485 € 1515 € 1615 € 1685 €

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

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

Ανατολικό Μπαλί
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ολοήμερη εκδρομή μας στο ανατολικό Μπαλί, στις περιοχές Gianyar και Klungkung, με 
επισκέψεις σε διαφορά αξιοθέατα. Θα καταλήξουμε στα βορειοανατολικά του νησιού, στο Τenganan, το πιο παλιό χωριό και τόπο 
διαβίωσης της φυλής Αga, με διαφορετική διάλεκτο, τρόπο ζωής και αρχιτεκτονική από το υπόλοιπο Μπαλί. Συνεχίζουμε για τον  
Ναό Besakih, το μεγαλύτερο Ινδουιστικό ναό και «μητέρα όλων των ναών» του νησιού, για να απολαύσετε τη μοναδική θέα στο 
υψηλότερο βουνό και ηφαίστειο, το Ayung. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα.

Περιοχή Ubud
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την εκδρομή μας με πρώτο σταθμό τον τοπικό Ινδουιστικό Ναό Batuan, πολιτιστικό θησαυρό 
με πολλά αρχαία και μοναδικά αγάλματα. Χτισμένος το 1020 με τοπική Ινδονησιακή αρχιτεκτονική, ο Ναός Batuan συμβολίζει τον 
πνευματισμό και υπήρξε το κέντρο των Βουδιστών ιερέων για όλο το Νότιο Μπαλί. Συνεχίζουμε με το κέντρο του χωριού Ubud για 
να επισκεφθούμε το Ubud Royal Family House, το τελευταίο σπίτι της βασιλικής οικογένειας. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να... 
παζαρέψουμε στη θαυμάσια τοπική αγορά. Θα καταλήξουμε στον προστατευμένο χώρο του ιερού δάσους των μαϊμούδων (μακάκοι), 
όπου θα έχετε τη δυνατότητα να τις περιεργαστείτε. Με προσοχή, όμως, διότι ...κλέβουν! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Sadara Boutique Beach Resort 4* | Benoa, Bali

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

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

Ayodya Resort Bali 5* | Νusa Dua, Bali

Ατομικά γαμήλια & εξωτικά πακέτα 
με εγγυημένες αναχωρήσεις

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



12, 13 ΗΜΕΡΕΣ
26/7, 15/8, 22/8 

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

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ
EARLY BOOKING

XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
2ΚΛΙΝΟ 

XΩΡΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
EARLY BOOKING
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

2ΚΛΙΝΟ 
ΜΕ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

26/7

12 ημέρες 
4 νύχτες παραλία Μπαλί 

3 νύχτες Ουμπούντ*
2 νύχτες Σιγκαπούρη**

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1395 € 1455 € 1535 € 1595 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1495 € 1545 € 1635 € 1695 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1545 € 1595 € 1675 € 1705 €

15/8, 22/8

13 ημέρες 
5 νύχτες παραλία Μπαλί 

3 νύχτες Ουμπούντ*
2 νύχτες Σιγκαπούρη**

Sadara Boutique Resort 4*
Βenoa, Classic Room 1455 € 1495 € 1575 € 1625 €

Ayodya Resort Bali 5*
Nusa Dua, Grande Room 1575 € 1625 € 1695 € 1755 €

Melia Bali Resort & Spa 5*
Nusa Dua, Μelia Guest Room 1625 € 1675 € 1745 € 1795 €

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

PENINSULA EXCELSIOR 4* | Marina, Singapore

Mπαλί - Σιγκαπούρη

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

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

ξενοδοχείο Visesa Desa στο Ουμπούντ 
✓ Ξενάγηση μισής ημέρας με αγγλόφωνο ξεναγό στη 
Σιγκαπούρη (για το πρόγραμμα Μπαλί - Σιγκαπούρη)  
η οποία περιλαμβάνεται τόσο στο “Πακέτο Διακοπών” 
όσο και στο “Πλήρες Πακέτο”

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Προσωπικά έξοδα, φιλοδωρήματα, γεύματα, ποτά, αναψυ-
κτικά και Wi-Fi κατά τη διάρκεια της πτήσης (με επιπλέον 
χρέωση). Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ:
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Ηφαίστειο Κινταμάνι & χορευτική 
παράσταση Μπαρόνγκ και Κρις
✓ Ολοήμερη εκδρομή στο Ανατολικό Μπαλί
✓ Μισή ημέρα ξενάγηση στην περιοχή Ubud με περιήγηση 
στο Monkey Forest

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΟΙ EARLY BOOKING ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
✓ Πλήρης διατροφή 
✓ Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο
✓ Πακέτο ποτών απεριόριστης κατανάλωσης (μόνο για Celestyal Cruises)
✓ Λιμενικά τέλη, χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (μόνο    
     για Celestyal Cruises)
✓ Ασφάλιση αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Λιμενικά τέλη, χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου,  
η κατανάλωση ποτών/αναψυκτικών, προαιρετικές εκδρομές, μεταφορές 
από/προς λιμάνι και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.

Οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογισθεί στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season). 
Διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία καμπίνας που επιλέγει ο πελάτης.

Κρουαζιέρες

3ήμερη κρουαζιέρα‘’Εικόνες του Αιγαίου‘’
με το "Celestyal Olympia" της Celestyal Cruises
Πειραιάς, Μύκονος, Κουσάντασι, Πάτμος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Πειραιάς
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: KΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ 20/3 ΕΩΣ 27/11
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: ΑΠΟ 349€

4ήμερη κρουαζιέρα ‘’Εικόνες του Αιγαίου‘’
με το "Celestyal Olympia" της Celestyal Cruises
Πειραιάς, Μύκονος, Κουσάντασι, Πάτμος, Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Πειραιάς
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: KΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟ 16/3 ΕΩΣ 23/11
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: ΑΠΟ 449€

7ήμερη κρουαζιέρα ‘’Ειδυλλιακό Αιγαίο‘’
με το "Celestyal Crystal" της Celestyal Cruises
Πειραιάς, Κουσάντασι, Ρόδος, Ηράκλειο, Σαντορίνη, Μήλος, Μύκονος, Πειραιάς
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 16, 30/5, 27/6, 4, 18, 25/7, 8, 22/8, 5, 12, 19, 26/9, 3/10
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: ΑΠΟ 879€

7ήμερη κρουαζιέρα ‘’Εκλεκτό Αιγαίο‘’
με το "Celestyal Crystal" της Celestyal Cruises
Πειραιάς, Κωνσταντινούπολη, Τσανάκκαλε (Δαρδανέλλια), Βόλος, Ηράκλειο, 
Σαντορίνη, Μύκονος, Πειραιάς 
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 4, 11, 18, 25/4, 2, 9/5, 10, 17, 24/10
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: ΑΠΟ 649€

7ήμερη κρουαζιέρα ‘’3 ’Ήπειροι‘’
με το "Celestyal Crystal" της Celestyal Cruises
Πειραιάς, Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), Πορτ Σάιντ (Αίγυπτος), Ασντόντ (Ισραήλ),
Λεμεσός, Ρόδος, Κουσάντασι (Τουρκία), Πειραιάς 
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: 7, 14, 21, 28/4
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: ΑΠΟ 649€

8ήμερη κρουαζιέρα ‘’Αδριατική & Αιγαίο‘’
με το "Msc Musica" της Msc Cruises
Πειραιάς, Κέρκυρα, Κότορ, Βενετία, Μπρίντιζι, Κατάκολο, Σαντορίνη, Πειραιάς  
ΑΝΑΧΩΡΉΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΑΠΟ 23/4  ΕΩΣ 15/10 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ: ΑΠΟ 509€
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Όροι Συμμετοχής 
Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 
Οι όροι συμμετοχής  ορίζονται   βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή 
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε  να διαβάσετε προσεκτικά. Οι   Γενικοί Όροι 
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.),  ρυθμίζουν αφενός  τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη ή Με-
σολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς 
και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του  Ταξιδιωτικού Γραφείου ( η Εταιρεία), που 
πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο Ταξιδιώτης, 
τα μέλη ή όχι  της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, σχολών, εταιριών, 
πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο ταξίδι της Εταιρείας ή 
άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι  αποδέχονται ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα του ταξι-
διού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται 
να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις 
που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την 
εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέ-
ρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου 
του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι 
πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των 
συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις 
διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό 
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με άλ-
λους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα ως 
μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών 
που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.) στους οποί-
ους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του ταξιδιώτη ως 
μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής των ταξιδιών και 
δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας 
ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας 
μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο 
ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως το 30 % - ή 
ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό γρα-
φείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες 
Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής 
της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και 
τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την 
εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν 
την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο 
χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να 
απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο 
συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να 
ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες 
και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον 
εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε 
σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, εκπρό-
σωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα 
ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και 
τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. 
Η εταιρεία  μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων 
και αρχαιολογικών χώρων.
3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την 
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ, κα-
θώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρό-
βλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους 
αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε πε-
ρίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα 
να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά, εφόσον η 
αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του επιστραφούν τα χρή-
ματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των 20 ατόμων) στο ταξίδι, 
καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια του γκρουπ έχουν συμπλη-
ρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. 
Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και 
παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία 
έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων «τελευταίας στιγμής» προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη 
έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο 
για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου 
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και δεν 
μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει κάθε 
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλεί-
ψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις 
έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών 
μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, λοιπών 
απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών μικρών 
ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες 
δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες των μετακι-
νήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιπτώσεις 
απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών, πολεμικών, 
τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε 
τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, αλλά χωρίς ευ-
θύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξίδευαν κατ’ ιδίαν 
αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες της περιφέρειας 
να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπη-
ρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, στον τοπικό πράκτορα με 
κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως, θα πρέπει το πρόβλημα να 
αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10 ημερών, επισυνάπτοντας κάθε 
στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να 
ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας. Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια 
είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το 
δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν 
από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υπο-

χρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, 
υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Από-
δειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. 
Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν 
και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις 
τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν 
στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων 
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία 
μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά κα-
ταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις 
οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, 
η εταιρεία μας  θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα 
παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσι-
ών (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-17:00).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη 
κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του 
ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους 
συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, 
εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα 
την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επα-
νασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση. 
Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή 
αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.
Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν 
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί 
τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να βεβαιώνει 
ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η μετακίνησή του. 
Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή οικιοθελούς διακοπής 
του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να 
επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας αλλά με δικά του έξοδα (άλλο 
εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον 
ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν 
παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι 
μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επι-
στροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων 
κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής 
της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαι-
ολογητικά που παρασχεθούν. Αν ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει 
ήδη πληρώσει προκαταβολή ή εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του 
άτομο, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες 
ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι 
δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του 
ταξιδιού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο 
εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση 
νέας θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευ-
θύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει 
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους 
πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, 
λόγω αργιών και μη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε 
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο 
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζονται 
οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετοχής. Η 
Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και είναι στην 
απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή άλλες εκδη-
λώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και καθορίζεται 
από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των 
καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών 
μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη 
των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια 
των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια 
είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον 
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδί-
δονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 
12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή 
να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλε-
πτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή 
ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμμα-
τισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και 
το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο 
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων 
από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λει-
τουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που 
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο 
διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και αν ανή-
κουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται για δύο 
κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά 
δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί 
να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται από το 
ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 της 
ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει 
αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει δια-
θεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά 
την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει 
ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει σε 
άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων 
(οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής. 
Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν 
αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με πούλμαν οι θέσεις 

αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ 
(8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από το ξενοδοχείο μέχρι 
και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει σε 
διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εται-
ρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές ναυλώνουν για τις 
πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια των πτήσεων από 
πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών τους. Οι αλλαγές 
αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού χωρίς την 
πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.
8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε 
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη 
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία 
συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την επιστρο-
φή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12 
μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης 
συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές απαιτούνται. Η ισχύς 
και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.) είναι ευθύνη του Ταξι-
διώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες 
που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβα-
τήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την Εταιρεία 
και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα 
επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε 
άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την 
επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θε-
ώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη 
χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανι-
σμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους 
επιδημικών αλλαγών και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει 
την ευθύνη να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη 
ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συν-
θηκών επιδημιών, ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για 
κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των 
πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου 
ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευ-
σης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική 
ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και 
καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδι-
ωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα οποία δεν έχουν 
υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του 
ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επιπλέον, υπάρχει η 
δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά, 
την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη 
διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον 
Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και παρα-
λαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός του 
τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν ο Κανονισμός 
της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, καθώς 
και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες 
αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών και των τυχόν 
τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους ή να μην τα πάρετε 
μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με λεωφορείο) η Μεταφορική 
Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους 
και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρ-
χουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή 
χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης 
έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση 
και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου με τις 
πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι ακυρώσεις 
γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και 
αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις (εφόσον δεν 
είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):
• Προ 21 ημερών από την αναχώρηση €30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτε-
ρικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται μέχρι 
και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για κρουα-
ζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε 
εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους 
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσε-
ων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα 
αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκει-
ται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, επειδή 
ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για τη χρήση αυτήν. 
Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια αγώνων και άλλων 
πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους είναι συνήθως αδύνατη.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέ-
ρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών 
μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. υπηρεσιών, τα 
ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσουν στο 100%.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εταιρεία μας  και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που 
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση 
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φι-
λικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.



Οδικώς στην Ευρώπη
Γνωρίστε τις υπέροχες διαδρομές της Ευρώπης 
ταξιδεύοντας με πολυτελή πούλμαν σε συναρπαστικούς 
προορισμούς ξεκούραστα, άνετα και πάντα με ασφάλεια!

Αυστριακό Τιρόλο από 565€
Βαυαρικές Άλπεις
9 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ

Βουδαπέστη από 295€
Βιέννη - Βελιγράδι
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βουδαπέστη από 545€
Πράγα - Βιέννη
9 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3* & 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δολομίτες από 595€
Ιταλικό Τιρόλο
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 18/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Μιλάνο από 495€
Σεντ Μόριτζ
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ

Βενετία από 495€
Βιέννη - Λιουμπλιάνα
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ

Λίμνη Οχρίδα από 245€
Βυζαντινά μονοπάτια
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ρουμανία από 415€
Τρανσυλβανία
8 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*SUP & 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βουλγαρία από 245€
Σαντάνσκι
5 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βελιγράδι από 325€
Φρούσκα Γκόρα
6 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 3*, 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Κωνσταντινούπολη από 370€
Πριγκηπόνησα
7 ΗΜΕΡΕΣ | AΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/2, 21/3 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ + 4 ΓΕΥΜΑΤΑ


