
ΚΕΡΚΥΡΑ  
Βενετσιάνικο καρναβάλι   

                                                     9 – 11 Μαρτίου 2019 

      

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ– ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ– ΚΕΡΚΥΡΑ– ΚΑΝΟΝΙ–ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ (380χλμ) 
  Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 7.00 και αναχώρηση για την Ηγουμενίτσα. Μετά από τις 
απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή φτάνουμε στο λιμάνι απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το 
όμορφο νησί της Κέρκυρας. Άφιξη στο Νησί των Φαιάκων και θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με 
τις ομορφιές του ιστορικού κέντρου της πόλης και συνεχίζουμε την περιήγηση μας στο  
φημισμένο Κανόνι. Εδώ θα θαυμάσουμε το εκκλησάκι της Παναγίας των Βλαχερνών και το 
ξακουστό Ποντικονήσι. Το απόγευμα θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ   
  Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα επισκεφτούμε σε μια από τις γνωστότερες 
βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης, το ξακουστό Αχίλλειο.  Μεταφορά στη πόλη της Κέρκυρας 
όπου θα επισκεφθούμε την Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα – Πολιούχου της Κέρκυρας - , το 
Παλιό και στην μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων , την πλατεία Σπιανάδα, με το Μουσείο 
Ασιατικής Τέχνης και τον περίφημο πεζόδρομο ‘Λιστόν’. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας, όπου και θα δειπνήσουμε. Απόψε το βράδυ θα έχουμε την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουμε τις Καρναβαλικές Εκδηλώσεις του Δήμου Κέρκυρας στην όμορφη πλατεία, 
όπου θα δούμε την παρέλαση με τις Βενετσιάνικες Στολές που καταλήγει στο Δημαρχείο της 
πόλης και θα ζήσουμε την ατμόσφαιρα του Βενετσιάνικου Καρναβαλιού στην Κέρκυρα. Αργά το 
βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
33ηη  ηημμέέρραα  ::  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΚΚΑΑΣΣΤΤΡΡΙΙΤΤΣΣΑΑ  ––    ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ    ((440000χχλλμμ))  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ππααννέέμμοορρφφηη  ΠΠααλλααιιοοκκαασσττρρίίττσσαα..  ΤΤοο  ππααρρααλλιιαακκόό  χχωωρριιόό  ββρρίίσσκκεεττααιι  
ΒΒοορρεειιοοδδυυττιικκάά  ττηηςς  ππόόλληηςς  κκααιι  ννόόττιιαα  ττοουυ  ΒΒυυζζααννττιιννοούύ  ΚΚάάσσττρροουυ  ττοουυ  ΑΑγγγγεελλοοκκάάσσττρροουυ..    ΜΜεελλεεττηηττέέςς  

ιισσχχυυρρίίζζοοννττααιι  ππωωςς  εεδδώώ  ήήτταανν  ηη  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττωωνν  ΦΦααιιάάκκωωνν,,  όόπποουυ  ηη  ΝΝααυυσσιικκάά  ββρρήήκκεε  ττοονν  ΟΟδδυυσσσσέέαα..  

ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  ΜΜοονναασσττήήρριι  ττηηςς  ΠΠααλλααιιοοκκαασσττρρίίττσσααςς..  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττοο  λλιιμμάάννιι  
ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  ππλλοοίίοο  γγιιαα  ττηηνν  ΗΗγγοουυμμεεννίίττσσαα..  ΜΜεε  δδιιάάφφοορρεεςς  σσττάάσσεειιςς  γγιιαα  φφααγγηηττόό  κκααιι  
ξξεεκκοούύρραασσηη  εεππιισσττρρέέφφοουυμμεε    σσττηηνν  ππόόλληη  μμααςς  γγεεμμάάττοοιι  όόμμοορρφφεεςς  ααννααμμννήήσσεειιςς..  

  

  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ::  
  

HHootteell  AARRIITTII    44**      114499€€  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή  

  

  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ::  ΤΤηη  μμεεττααφφοορράά  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..  ΤΤιιςς  ππεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΑΑρρχχηηγγόό  ––  σσυυννοοδδόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..  ΤΤιιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  

εεππιιλλεεγγμμέέννοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..  ––  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  --  ΤΤαα  εειισσιιττήήρριιαα  ττοουυ  FF//BB  γγιιαα  ΗΗγγοουυμμεεννίίττσσαα  ––  ΚΚέέρρκκυυρραα  ––  

ΗΗγγοουυμμεεννίίττσσαα..    

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ::  ΌΌττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα  σσαανν  ππρροοααιιρρεεττιικκόό,,  εείίσσοοδδοοιι  μμοουυσσεείίωωνν,,  

ννυυχχττεερριιννώώνν  κκέέννττρρωωνν..  ΦΦόόρροοςς  δδιιααμμοοννήήςς..  

  

  



                     

 

 

  

Αθήνα -  Πάτρα 
  3 ημέρες 

9 – 11 Μαρτίου 2019 

 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ (500 χλμ.)  
 Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00, και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό φθάνουμε  
στην Αθήνα και ξεκινάμε μια οδική περιήγηση σε κάποια από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του ιστορικού 
κέντρου. Την πλατεία Συντάγματος με την Βουλή, τον εθνικό κήπο, το Ζάπειο Μέγαρο, το Παναθηναικό 
στάδιο, τις Στήλες του Ολυμπίου Διός. Άφιξη στο ξενοδοχείο τακτοποίηση και ελεύθερος χρόνος. Το 
βράδυ βόλτα στην Πλάκα και το Μοναστηράκι. Διανυκτέρευση. 
 
 2η μέρα: καρναβάλι στην ΠΑΤΡΑ ( 430 χλμ.) 

          Αμέσως μετά το πρωινό αναχωρούμε για να περάσουμε μια μέρα γεμάτη διασκέδαση χαρά γέλιο.   
          Στην Πάτρα την πόλη όπου γίνεται το μεγαλύτερο καρναβάλι της χώρας μας θα ζήσουμε αξέχαστες  
          ώρες. Η παρέλαση του καρναβαλιού, η κατάλληλα στολισμένη πόλη θα μας φιλοξενήσει μέχρι το 
           απόγευμα που θα πάρουμε τον δρόμο για την Αθήνα. Διανυκτέρευση. 
     
 
         3η μέρα: ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-ΙΔΡ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ - ΘΕΣ/ΚΗ ( 500 χλμ.) 
         Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση με επίσημο ξεναγό στο νέο υπερσύχρονο μουσείο 
         της Ακρόπολης και στη συνέχεια στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης. Συνεχίζουμε για να 
          επισκεφθούμε το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χρόνος ελεύθερος για να  
          περιηγηθούμε στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που το περιβάλλουν.  Αναχώρηση για  
          το ταξίδι της επιστροφής. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη 
         
 

         ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Hotel PRESIDENT 4*   149€ με πρωινό   

 
 
         ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας . Τις διανυκτερεύσεις σε 
          επιλεγμένο ξενοδοχείο .Πρωινό Περιηγήσεις και μεταφορές που αναφέρονται στο πρόγραμμα  
         και την ξενάγηση στο μουσείο και στην Ακρόπολη  Αρχηγό-συνοδό. Ασφάλεια αστικής  
         επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και οτιδήποτε προαιρετικό.    
ΦΦόόρροοςς  δδιιααμμοοννήήςς  ..    

  
 

             

 



 

ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 
3 ημέρες 

                                                                      9 – 11 Μαρτίου 2019  
 

 

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  - ΠΑΤΡΑ (467χλμ.) 
 Αναχώρηση από τα γραφεία μας στις 07.00 και διαμέσου της Εγνατίας Οδού κάνουμε την πρώτη μας στάση για 
καφέ έξω από τα Γιάννενα. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, και φτάνουμε στην Αμφιλοχία όπου θα έχουμε χρόνο 
για γεύμα εξ ιδίων. Ταξιδεύοντας πλέον στην Ιόνια οδό και αφού περάσουμε από την Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, 
θα φθάσουμε στα Καμίνια της Πάτρας ( 14 χλμ. από την Πάτρα ), όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ξεκούραση και  αναχωρούμε για την πόλη της Πάτρας για να περπατήσουμε στην στολισμένη πόλη 
και να πάρουμε μια πρώτη γεύση της αποκριάτικης ατμόσφαιρας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

 

2η ημέρα: ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ ( 40 χλμ.) 
 Πρωινό στο ξενοδοχείο. Κατόπιν θα έχουμε χρόνο στην Πάτρα που σήμερα έχει την τιμητική της. Η μεγάλη 
παρέλαση με τα εντυπωσιακά άρματα, οι χιλιάδες χορευτές, οι ακόμα περισσότεροι θεατές, οι σοκολατορίχτες, 
το κυνήγι του χαμένου θησαυρού, τα “μπουρμπούλια”, τα δεκάδες πάρτυ, ο χαρτοπόλεμος και όλο το κρυμμένο 
μυστήριο πίσω από κάθε μάσκα, συγκεντρώνονται σε μια πόλη που ξέρει να το απολαμβάνει μοναδικά! Αφού 
παρακολουθήσουμε και την τελετή λήξης με το κάψιμο του βασιλιά καρνάβαλου, επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ (άλευρομουτζουρώματα) – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (480χλμ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αφού περάσουμε από τη Ναύπακτο, θα σταματήσουμε στο Γαλαξίδι. Την Καθαρά 
Δευτέρα στο Γαλαξίδι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κατεβαίνουν στην αγορά, όπου γίνεται το "μουντζούρωμα" και 
το "αλεύρωμα". Δηλαδή από σακούλες, που άλλες είναι γεμάτες με φούμο και άλλες με αλεύρι ρίχνουν οι 
εορταστές στους ανυποψίαστους και μεταξύ τους. Μ΄αυτό τον ιδιαίτερο τρόπο οι Γαλαξιδιώτες εορτάζουν  το 
τέλος της Αποκριάς μα και την έναρξη της Ελληνικής Ορθόδοξης Σαρακοστής . Συνεχίζουμε την διαδρομή μας 
με στάση έξω από την Λαμία, για γεύμα εξ ιδίων. Κατόπιν άφιξη στην πόλη μας, έχοντας τις καλύτερες 
εντυπώσεις από το τριήμερο μας στο πατρινό καρναβάλι. 
 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Hotel POSEIDON 3*,Καμίνια (14χλμ από Πάτρα)  149€ με πρωινό   

Hotel POSEIDON PALACE 4*,Καμίνια (14χλμ από Πάτρα)  185€ με πρωινό   
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας  - περιηγήσεις όπως το πρόγραμμα – Τις 

διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο -  πρωινό  - Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας - Φ.Π.Α. – Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών 
χώρων. Φόρος διαμονής. 

 
 
 
 

 
 

 

 



  

ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ    

ΕΕλλάάττηη  ––  ΠΠεερρττοούύλλιι  --  ΤΤύύρρννααββοοςς    
99  ––  1111  ΜΜααρρττίίοουυ  22001199  

  
  

                                11
ηη
  μμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΕΕΛΛΑΑΤΤΗΗ  ––  ΠΠΕΕΡΡΤΤΟΟΥΥΛΛΙΙ  ––  ΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑΛΛΑΑ  --  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ((330000  χχλλμμ..))  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση. Άφιξη στο γραφικό Περτούλι, μια 
πανέμορφη περιοχή της Ανατολικής Πίνδου, χτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων, εδώ θα χαρούμε τις 
φυσικές ομορφιές και συνεχίζουμε για την Ελάτη, γραφικό χωριό και γνωστό κοσμοπολίτικο θέρετρο 
σε υψόμετρο 950 μέτρων. Το όνομά της το οφείλει στα πολλά έλατα της περιοχής. Χρόνος ελεύθερος 
για προαιρετικό γεύμα. Κατεβαίνοντας θα πιούμε τον καφέ μας στην όμορφη πόλη των Τρικάλων, και 
συνεχίζουμε για Καλαμπάκα, πόλη, χτισμένη στις ρίζες του βράχου των Μετεώρων και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. Διαν/ση.  
  

              22
ηη
  μμέέρραα  ::    ΜΜΕΕΤΤΕΕΩΩΡΡΑΑ  --  ΚΚΑΑΡΡΔΔΙΙΤΤΣΣΑΑ  ––  ΛΛΙΙΜΜΝΝΗΗ  ΠΠΛΛΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΑΑ  ((  114400  χχλλμμ..))  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοονν  ΙΙεερρόό  ββρράάχχοο  ττωωνν  ΜΜεεττεεώώρρωωνν..  ΘΘαα  δδοούύμμεε  ττηη  ΜΜοοννήή  ΒΒααρρλλααάάμμ  κκααιι  ττοο  ΜΜοονναασσττήήρριι                    
ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΣΣττεεφφάάννοουυ..  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττηη  ΛΛίίμμννηη  ττοουυ  ΝΝιικκόόλλααοουυ  ΠΠλλαασσττήήρραα  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  2255  χχλλμμ..  δδυυττιικκάά  

ττηηςς  ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  ΜΜιιαα  ππααννέέμμοορρφφηη  λλίίμμννηη  ααγγκκααλλιιαασσμμέέννηη  ααππόό  τταα  κκααττααππρράάσσιινναα  ββοουυννάά  πποουυ  κκααθθρρεεππττίίζζοοννττααιι  
σστταα  ννεερράά  ττηηςς  κκααιι  ττοουυςς  ααρρκκεεττοούύςς  χχεείίμμααρρρροουυςς  μμεε  τταα  κκρρυυσσττάάλλλλιινναα  ννεερράά  πποουυ  κκααττααλλήήγγοουυνν  σσ’’  ααυυττήήνν..  

ΣΣυυννεεχχίίζζοουυμμεε,,    ππίίννοοννττααςς  ττοονν  κκααφφέέ  μμααςς  σσττοο  ΑΑγγννάάννττιι  κκααιι  ττοο  μμεεσσηημμέέρριι  γγεεύύμμαα  εεξξ’’  ιιδδίίωωνν  μμεε  ψψάάρριι  σστταα  

κκάάρρββοουυνναα  σσττηηνν  ππλλααζζ    ΛΛααμμππεερροούύ,,  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  δδίίππλλαα  σσττηη  ΛΛίίμμννηη..  ΤΤοο  ααππόόγγεευυμμαα  θθαα  ππιιοούύμμεε  ττοονν  κκααφφέέ  

μμααςς  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ττηηςς    ΚΚααρρδδίίττσσααςς..  ΕΕππιισσττρρέέφφοουυμμεε  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΔΔιιαανν//σσηη..    
    

33
ηη  μμέέρραα  ::  ΚΚΑΑΛΛΑΑΜΜΠΠΑΑΚΚΑΑ  ––  ΤΤYYΡΡΝΝΑΑΒΒΟΟΣΣ  ((ΜΜΠΠΟΟΥΥΡΡΑΑΝΝΙΙ))  ––  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ    ((333300  χχλλμμ..))    

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττοονν  ΤΤύύρρννααββοο,,  νναα  ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυμμεε  ττοο  έέθθιιμμοο  ττοουυ  ««ΜΜπποουυρρααννίίοουυ»»  πποουυ  

λλααμμββάάννεειι  χχώώρραα  ττηηνν  ΚΚααθθααρράά  ΔΔεευυττέέρραα..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττηηνν  εεππιισσττρροοφφήή  μμααςς  μμεε  σσττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ  κκααθθοοδδόόνν  ,,  

εεππιισσττρρέέφφοουυμμεε  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..    

  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ::  

HHootteell  EEDDEELLWWEEIISSSS  33**      112299€€  μμεε  ππρρωωιιννόό      

HHootteell  LLIIKKNNOONN  44**      114455€€  μμεε  ππρρωωιιννόό      
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας.  Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο  
πρωινά.  Περιηγήσεις του προγράμματος.  Αρχηγό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ. 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τα επιπλέον γεύματα, εισόδους μουσείων, προαιρετικές εκδηλώσεις. Φόρος 
διαμονής.  
 

 

                     
 
 



  

ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ  ––  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ  
   Παναγία Προυσιώτισσα – Λουτρά Υπάτης – Μ. Αγάθωνος – Τύρναβος  

  

99  ––  1111  ΜΜααρρττίίοουυ  22001199  
  

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ – ΛΑΜΙΑ (350 χλμ) 
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας. Μέσω Λάρισας (στάση για καφέ), Λαμίας, φθάνουμε στα 
Λουτρά Υπάτης, για ένα παραδοσιακό καφεδάκι, στην γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος σταθμός 
το ανδρικό μοναστήρι του Όσιου Αγάθωνα, με πολλά κειμήλια και το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
Συνεχίζουμε για Λαμία όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Ξεκούραση. Χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (200 χλμ) 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το όμορφο Καρπενήσι. Στάση για καφέ και γνωριμία με την πανέμορφη 
πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Στην συνέχεια μετάβαση στην Μονή Προυσιώτισσα, χτισμένη σε απότομο 
βράχο που έχτισαν το 829 μχ . οι μοναχοί Διονύσιος και Τιμόθεος και οι οποίοι έφεραν την εικόνα της 
Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε από θαύμα στην περίοδο των εικονομαχιών. 
Γεύμα καθ’ οδών εξ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Δείπνο εξ ιδίων με προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : ΛΑΜΙΑ  –ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για Τύρναβο. Άφιξη και παρακολούθηση των ξέφρενων καρναβαλικών 
εκδηλώσεων του παραδοσιακού «Μπουρανίου». Γεύμα εξ ιδίων και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 
φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη. 
 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

HHootteell  EELLEENNAA  33**,,  ΛΛααμμίίαα      112299€€  μμεε  ππρρωωιιννόό      

 
  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Τις περιηγήσεις που αναφέρονται  στο πρόγραμμα. Αρχηγό-συνοδό του 
γραφείου μας.  Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ.  
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα. Εισόδους  μουσείων και  αρχαιολογικών χώρων     
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρος διαμονής .  

 
 
                                                   

  

 
 
 



 

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ 
Παρέλαση κομιτάτου στην Πρέβεζα /Καρναβάλι Λευκάδας 

                               99  ––  1111  ΜΜααρρττίίοουυ  22001199 

 
11

ηη
    μμέέρραα::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΑΑΡΡΤΤΑΑ  --    ΠΠΡΡΕΕΒΒΕΕΖΖΑΑ  ((443300  χχλλμμ))  

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Στάση  καθοδόν για καφέ, και ακολούθως μέσω 
Ιωαννίνων επισκεπτόμαστε το Μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Π. Βρέλη. Επόμενος σταθμός μας το 
θρυλικό γεφύρι της Άρτας για αναμνηστικές φωτογραφίες. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας, που 
βρίσκεται στην Πρέβεζα. Τακτοποίηση. Ξεκούραση. Νωρίς το απόγευμα θα βρεθούμε στο κέντρο της 
πόλης όπου γίνετε ένα υπαίθριο  καρναβαλίστικο πάρτι. Στη συνέχεια  θα παρακολουθήσουμε τη 
μεγάλη με άρματα παρέλαση του κομιτάτου. Σημείο αναφοράς, το κέφι, ο ρυθμός, οι απίστευτες 
μεταμφιέσεις, το πάθος και η αγάπη των καρναβαλιστών μετέτρεψαν την πόλη στον απόλυτο 
Ηπειρώτικο καρναβαλίστικό προορισμό. Διανυκτέρευση. 
  
2η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ –  ΛΕΥΚΑΔΑ (100 χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για να μεταφερθούμε στο κοσμοπολίτικο Νυδρί, όπου μπορείτε να πάρετε 
μέρος σε μίνι προαιρετική κρουαζιέρα στα Πριγκηπονήσα. Θα γνωρίσουμε το Μεγανήσι, την Μαδουρή, 
το νησί του Βαλαωρίτη, τον Σκορπιό νησί του Ωνάση. Συνεχίζουμε  για την πόλη της Λευκάδας όπου 
θα περιηγηθούμε στα γραφικά στενά και θα παρακολουθήσουμε την Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση 
αρμάτων και πεζοπόρων , κατά μήκος της κεντρικής αγοράς της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα 
εξ ιδίων σε κάποια παραδοσιακή ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ -  ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ) 

              ΠΠρρωωιιννόό..  ΗΗ  μμέέρραα  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς  μμααςς  δδίίννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  

                      ΘΘεεσσππρρωωττιικκήήςς    γγηηςς..  ΠΠρρώώττοοςς  σσττααθθμμόόςς  ηη  ΠΠάάρργγαα  κκααττααππρράάσσιιννηη  μμεε  ττοο  ββεεννεεττσσιιάάννιικκοο  κκάάσσττρροο  ττηηςς,,  ττοο  ννηησσάάκκιι    
                      ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  μμααςς  ππεερριιμμέέννεειι..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΕΕππόόμμεεννοοςς  σσττααθθμμόόςς  μμααςς  τταα  ΣΣύύββοοτταα  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν    

                      ππόόλλοο  έέλλξξηηςς  γγιιαα  εεππιισσκκέέππττεεςς  ααππ  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο  γγιιαα  ττηηνν  φφυυσσιικκήή  ττοουυςς  ππρροοίίκκαα,,  ττιιςς  όόμμοορρφφεεςς  αακκρροογγιιααλλιιέέςς  μμεε    

                      τταα  κκααττααγγάάλλαανναα  ννεερράά..  ΧΧρρόόννοοςς  ααρρκκεεττόόςς  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττοονν  χχώώρροο  κκααιι  νναα  εευυχχααρριισσττηηθθοούύμμεε  ττοονν    κκααφφέέ    

                      μμααςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττηη  δδιιααδδρροομμήή  μμααςς  κκααττααλλήήγγοουυμμεε  σσττηη  θθρρυυλλιικκήή  ππόόλληη  ττωωνν  ΙΙωωααννννίίννωωνν..  ΣΣτταα  σσκκιιεερράά    

                      ππλλααττάάννιιαα  ττοουυ  ΜΜώώλλοουυ  μμπποορροούύμμεε  νναα  γγεευυμμααττίίσσοουυμμεε  ((εεξξ  ίίδδιιωωνν))  ηη  νναα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ππρροοααιιρρεεττιικκάά  ττοο  ννηησσάάκκιι  
                      ττηηςς  ΚΚυυρράά  ΦΦρροοσσύύννηηςς..  ΕΕππιισσττρροοφφήή..  ΚΚάάννοοννττααςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  σσττάάσσεειιςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηη  ππόόλληη  μμααςς..                  

                                                                      

ΤΙΜΗ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

HHootteell  PPRREEVVEEZZAA  CCIITTYY  33**      113355€€  μμεε  ππρρωωιιννόό      

HHootteell  MMAARRGGAARROONNAA  44**      114499€€  μμεε  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή    
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Την μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας. Την διαμονή σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο Διατροφή  Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό-συνοδό του 
γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στις 
παροχές του προγράμματος. Φόρος διαμονής .  
 
 

                             

                

                              

                                            

                  



ΧΑΛΚΙΔΑ 
Ένα αξέχαστο καρναβάλι. Ένα υπερθέαμα μέσα στη θάλασσα. 

9 – 11 Μαρτίου 2019 

 
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΟΚΟΠΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ (420 χλµ.) 
 Αναχώρηση από το γραφείο µας στις 07.00 και µε ενδιάμεση στάση φθάνουμε στη Γλυφα απ’ 
όπου θα πάρουμε το καραβάκι  για να περάσουμε στον Αγιόκαμπο στην Εύβοια. 
Κατευθυνόμαστε νότια για να επισκεφθούμε στο Προκόπι το μοναστήρι του Αϊ Γιάννη του Ρώσου, 
όπου βρίσκεται και το θαυματουργό λείψανο του Αγίου. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων καθ’ οδών. 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας προς Χαλκίδα, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και 
χρόνος ελεύθερος για  µια πρώτη γνωριμία µε την όµορφη πόλη. ∆ιαν/ση.  
 
2η ηµέρα :  ΑΘΗΝΑ – ΧΑΛΚΙΔΑ (160χλμ.) 
 Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για ξενάγηση μέσα από το λεωφορείο στην πόλη της 
Αθήνας, όπου και θα γνωρίσουμε τα βασικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το 
Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Βασιλικό Κήπο, την Βουλή των Ελλήνων, την πλατεία Συντάγματος, το 
μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, τα Πανεπιστήμια, το Προεδρικό Μέγαρο, το Ζάππειο, τις Στήλες 
Ολυμπίου Διός, την Ακρόπολη, την αρχαία Αγορά. Τέλος, επίσκεψη στο πάρκο του Νότου, το 
κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μια από τις ποιο όμορφες εκπλήξεις της 
πρωτεύουσας με 210.000 μ2 πρασίνου. Καταλήγουμε στην γραφική Πλάκα. Χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα εξ’ ιδίων  και βόλτα στα στενά της. Επιστέφουμε στην Εύβοια. Στην Χαλκίδα  θα δούμε 
ένα υπερθέαμα μέσα στη θάλασσα που μετατρέπεται μια θεατρική σκηνή, όπου κυριαρχούν η 
φωτιά, το νερό, τα ηχητικά και φωνητικά εφέ. Είναι η « τιτανομαχία  στον Ευβοϊκό» η μοναδική 
τελετή λήξης του θαλασσινού καρναβαλιού στη Χαλκίδα. Διαν/ση. 
 
3η ηµέρα: ΕΡΕΤΡΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. (430 χλµ.)  
Πρωινό και καλή σαρακοστή. Σήμερα θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι το όμορφο τουριστικό θέρετρο 
της Εύβοιας την Ερέτρια. Θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για να πιούμε τον καφέ μας και να 
επισκεφθούμε το γραφικό νησάκι των ονείρων, που στολίζει τη θάλασσα της μικρής πόλης. Και η 
επιστροφή μας αρχίζει. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις  φθάνουμε το  βράδυ  στη 
Θεσσαλονίκη. 
 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Hotel ALMIRA MARE 4*   159€ με πρωινό   
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγµένο ξενοδοχείο. Πρωινό . Τα εισιτήρια του πλοίου Γλυφα - Αγιοκαμπος. Τις περιηγήσεις 
και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.  ΦΦόόρροοςς  δδιιααμμοοννήήςς  ..    

  
 



  

ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  

ΠΠάάρργγαα  ––  ΣΣύύββοοτταα  
9 – 11 Μαρτίου 2019 

  

                                                      
11
ηη
  ηημμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΑΑΡΡΤΤΑΑ  ––  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ((446600  χχλλμμ))                                                                  

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  τταα  γγρρααφφεείίαα  μμααςς  σσττιιςς  0088::0000..  ΔΔιιαα  μμέέσσωω  ΓΓρρεεββεεννώώνν  ((σσττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ))  --ΙΙωωααννννίίννωωνν  φφττάάννοουυμμεε  

σσττοο  ππεερρίίφφηημμοο  γγεεφφύύρριι  ττηηςς  ΆΆρρττααςς,,  γγννωωσσττόό  γγιιαα  ττηη  σσππάάννιιαα  ααρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττοουυ  κκααιι  ττοο  θθρρύύλλοο  ττοουυ  ππρρωωττοομμάάσσττοορραα..  

ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ΒΒαασσιιλλιικκήή,,  ΛΛεευυκκάάδδοοςς  όόπποουυ  θθαα  έέχχοουυμμεε  χχρρόόννοο  γγιιαα  κκααφφέέ  κκααιι  ββόόλλτταα..  ΕΕππόόμμεεννηη  

σσττάάσσηη  γγιιαα  γγεεύύμμαα  σστταα  ΣΣύύββοοτταα  ΛΛεευυκκάάδδααςς  ..ΆΆφφιιξξηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς  ..ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  σστταα  δδωωμμάάττιιαα..  ΞΞεεκκοούύρραασσηη..  

ΤΤοο  ααππόόγγεευυμμαα  θθαα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΛΛεευυκκάάδδααςς  ..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  μμιιαα  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππόόλληη..  

ΔΔεείίππννοο..    ΔΔιιαανν//σσηη..  
    

22
ηη  ηημμέέρραα::  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ––  ΝΝΥΥΔΔΡΡΙΙ  //  κκρροουυααζζιιέέρραα  ΠΠΡΡΙΙΓΓΚΚΗΗΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΑΑ    

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττοο  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκοο  ΝΝυυδδρρίί,,  ααππ’’  όόπποουυ  θθαα  ππάάρροουυμμεε  ττοο  κκααρράάββιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοααιιρρεεττιικκήή  

κκρροουυααζζιιέέρραα  μμααςς  σσττοο  ΣΣκκοορρππιιόό,,  ττοο  ννηησσίί  ττοουυ  ΩΩννάάσσηη,,  σσττηη  σσππηηλλιιάά  ττοουυ  ΠΠααππααννιικκοολλήή  κκααιι  σσττηη  ΜΜααδδοουυρρήή  ττοο  ννηησσίί  ττοουυ  

ΒΒααλλααωωρρίίττηη  ((  ΠΠρριιγγκκηηπποοννήήσσιιαα))((αανν  ττοο  εεππιιττρρέέψψοουυνν  οοιι  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς))..  ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττηη  ΛΛεευυκκάάδδαα  όόπποουυ  θθαα  

ππααρραακκοολλοουυθθήήσσοουυμμεε  ττοο  ΛΛεευυκκααδδίίττιικκοο    κκααρρννααββάάλλιι  πποουυ  εείίννααιι  ααννττάάξξιιοο  πποολλλλώώνν  κκααττααξξιιωωμμέέννωωνν    μμεεγγάάλλωωνν  

δδιιοορργγααννώώσσεεωωνν,,  σσττεεφφααννωωμμέέννοο  μμεε  ττοονν  υυππέέρρμμεεττρροο  ζζήήλλοο  ττωωνν  κκααρρννααββααλλιισσττώώνν..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΔΔεείίππννοο..    

ΔΔιιαανν//σσηη..  
  

33
ηη  ηημμέέρραα  ::  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ––  ΠΠΑΑΡΡΓΓΑΑ  --  ΣΣΥΥΒΒΟΟΤΤΑΑ  ––  ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΕΕΝΝΑΑ  --  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((444400  χχλλμμ))  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ηη  μμέέρραα  ττηηςς  εεππιισσττρροοφφήήςς  μμααςς  δδίίννεειι  ττηηνν  δδυυννααττόόττηητταα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  κκοομμμμάάττιιαα  ττηηςς  ΘΘεεσσππρρωωττιικκήήςς    

γγηηςς..  ΠΠρρώώττοοςς  σσττααθθμμόόςς  ηη  ΠΠάάρργγαα  κκααττααππρράάσσιιννηη  μμεε  ττοο  ββεεννεεττσσιιάάννιικκοο  κκάάσσττρροο  ττηηςς,,  ττοο  ννηησσάάκκιι  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  μμααςς  

ππεερριιμμέέννεειι..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς..  ΕΕππόόμμεεννοοςς  σσττααθθμμόόςς  μμααςς  τταα  ΣΣύύββοοτταα  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ππόόλλοο  έέλλξξηηςς  γγιιαα  

εεππιισσκκέέππττεεςς  ααππ  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσμμοο  γγιιαα  ττηηνν  φφυυσσιικκήή  ττοουυςς  ππρροοίίκκαα,,  ττιιςς  όόμμοορρφφεεςς  αακκρροογγιιααλλιιέέςς  μμεε  τταα  κκααττααγγάάλλαανναα  ννεερράά..  

ΧΧρρόόννοοςς  γγιιαα  νναα  γγννωωρρίίσσοουυμμεε  ττοονν  χχώώρροο  κκααιι  νναα  εευυχχααρριισσττηηθθοούύμμεε  ττοονν  κκααφφέέ  μμααςς..  ΣΣυυννεεχχίίζζοοννττααςς  ττηη  δδιιααδδρροομμήή  μμααςς  

κκααττααλλήήγγοουυμμεε  σσττηη  θθρρυυλλιικκήή  ππόόλληη  ττωωνν  ΙΙωωααννννίίννωωνν..  ΣΣτταα  σσκκιιεερράά  ππλλααττάάννιιαα  ττοουυ  ΜΜώώλλοουυ  μμπποορροούύμμεε  νναα  

γγεευυμμααττίίσσοουυμμεε  ((εεξξ  ίίδδιιωωνν))  ηη  νναα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ππρροοααιιρρεεττιικκάά  ττοο  ννηησσάάκκιι  ττηηςς  ΚΚυυρράά  ΦΦρροοσσύύννηηςς..  ΕΕππιισσττρροοφφήή..  

ΚΚάάννοοννττααςς  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  σσττάάσσεειιςς  φφττάάννοουυμμεε  σσττηη  ππόόλληη  μμααςς..                  

                                                                      

        ΤΤΙΙΜΜΗΗ    ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ::  

          HHootteell  IIOONNIIOONN  SSTTAARR  44**  --  115599€€  ηημμιιδδιιααττρροοφφήή      

  
ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::ΜΜεεττααφφοορράά  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς  ΤΤιιςς  22  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  ΗΗμμιιδδιιααττρροοφφήή  

ΠΠεερριιηηγγήήσσεειιςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα    ΣΣυυννοοδδόό  --  ααρρχχηηγγόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..    ΑΑσσφφάάλλεειιαα  

αασσττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς  ..  ΦΦΠΠΑΑ..    

  

ΔΔΕΕΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  ΕΕιισσόόδδοουυςς  μμοουυσσεείίωωνν  κκααιι  ααρρχχααιιοολλοογγιικκώώνν  χχώώρρωωνν,,  εεππιιππλλέέοονν  γγεεύύμμαατταα,,  πποοττάά,,  

φφιιλλοοδδωωρρήήμμαατταα  κκααιι  όόττιι  ααννααφφέέρρεεττααιι  ωωςς  ππρροοααιιρρεεττιικκόό  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..  ΦΦόόρροοςς  δδιιααμμοοννήήςς..  

  

  



ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  
 Μπρασόβ  – Σινάϊα  – Πύργος του Δράκουλα  

8 – 11 Μαρτίου &    
22 – 25 Μαρτίου 2019 

4 ημέρες  
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  (680 χλμ.) 
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 06.00. Διέλευση συνόρων Προμαχώνα. Διασχίζοντας την 
πανέμορφη κοιλάδα του Στρυμόνα συνεχίζουμε για τα Βουλγαρό - Ρουμανικά σύνορα. Μόλις περάσουμε 
την «Γέφυρα της Φιλίας» που ενώνει την Βουλγαρία με την Ρουμανία πάνω από τον Δούναβη, μπαίνουμε 
στη Ρουμανία και αφού αφήσουμε πίσω μας το Τζιούρτζιου, φτάνουμε στο Βουκουρέστι. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.   
2η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ  
Πρωινό. Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην όμορφη πρωτεύουσα της Ρουμανίας, που δικαίως ονομάζεται  
«Παρίσι των Βαλκάνιων».Θα επισκεφθούμε τη χρυσή έπαυλη των Τσαουσέσκου – το παλάτι της Άνοιξης 
– όπως αποκαλείται – ένα υπερπολυτελές κτήριο των 30 δωματίων με επιχρυσωμένες επιφάνειες, 
πανάκριβα έπιπλα, με μεγάλους εντυπωσιακούς κήπους, μέσα σε μια έκταση 14000 στρεμμάτων, το 
επιβλητικό παλάτι του κοινοβουλίου, που είναι το μεγαλύτερο και το ποιο ακριβό πολιτικό διοικητικό 
κτήριο στον κόσμο, ενώ αποτελεί και το βαρύτερο κτήριο στον πλανήτη. Συνεχίζοντας τη γνωριμία μας με 
το Βουκουρέστι, θα δούμε το ιστορικό μουσείο, το περίφημο Athenaeum που άνοιξε το 1888 και έκτοτε 
αποτελεί το σημείο αναφοράς της πόλης, τα βασιλικά Ανάκτορα που σήμερα φιλοξενούν το Εθνικό 
μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας, την Αψίδα του Θριάμβου, που είναι εμπνευσμένη από αυτή του 
Παρισιού, την Πατριαρχική εκκλησία του 1568, και την Όπερα. Θα επισκεφθούμε το μουσείο του Χωριού 
– μουσείο πιστής αναπαράστασης ενός τυπικού Ρουμανικού χωριού που δημιουργήθηκε το 1936. 
Ξεκούραση. Το απόγευμα θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη, για να δούμε την μικρή εκκλησία της 
Σταυρουπόλεως, που χτίστηκε από Έλληνα μοναχό το 1724 και σήμερα είναι προστατευμένο μνημείο 
της UNESKO, ενώ σίγουρα θα επισκεφθούμε την πιο παλιά μπυραρία της πόλης ( από το 1899 ),caru’ cu 
bere με πολύ ιδιαίτερο χρώμα, με μεγάλη ποικιλία φαγητού και καλή μπύρα. Διανυκτέρευση.  
3η μέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ – ΚΑΡΠΑΘΙΑ ΣΙΝΑΙΑ – ΜΠΡΑΣΟΒ- ΠΥΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑ  (250 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για  τα Καρπάθια. Αφού διασχίσουμε την κοιλάδα Πράχωβα, φτάνουμε στο 
Μπράν με τον Πύργο του Δράκουλα. Από εκεί θα πάμε στο Μπρασόβ, όπου θα θαυμάσουμε τα κτίσματα 
του 18ου αιώνα και ιδιαίτερα την Μπισέρικα Νεάγρα (Μαύρη Εκκλησία) την μεγαλύτερη εκκλησία Γοτθικού 
Ρυθμού από την Βιέννη έως την Κωνσταντινούπολη, το Δημαρχείο, τον Πύργο με το Ρολόι και την 
Κεντρική Πλατεία. Από εδώ ξεκινάμε για την επιστροφή μας στη Ρουμανική πρωτεύουσα, κατά τη 
διαδρομή μας θα σταματήσουμε στην πανέμορφη Σινάϊα, όπου θα δούμε το μοναστήρι του 
Κατακουζηνού, το γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού παλάτι Peles, θερινή κατοικία της Ρουμάνικης 
Βασιλικής οικογένειας. Επιστροφή στο Βουκουρέστι. Διανυκτερευση. 
4η μέρα : ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Βουλγαρίας με στάσεις καθοδόν για ξεκούραση και φαγητό, διέλευση από 
τα σύνορα Προμαχώνα και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.  

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
IBIS PALATUL 3* center –     165€ πρωινό 

RIN CENTRAL 4* center -     195€ ημιδιατροφή 

INTERNATIONAL 4* center – 199€ ημιδιατροφή     
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Διατροφή. Τις ξεναγήσεις - περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό του 
γραφείου μας. Τοπικό ξεναγό ελληνόφωνα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά, 
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. Δημοτικούς φόρους διαμονής που 
πληρώνονται στο ξενοδοχείο.  



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ   
Ν ό β ι σ α ν τ   

8 – 11 Μαρτίου    &     22 – 25 Μαρτίου 2019 

4ημέρες πρωι  

1
η
  μέρα :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (600 χλμ.) 

 Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 06.00. Διέλευση απο τα σύνορα Ευζώνων. Χρόνος 
ελεύθερος για αγορές στο κατάστημα αφορολογήτων ειδών και άφιξη στο Βελιγράδι. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας και χρόνος για ξεκούραση. Πριν τη βραδινή έξοδο, θα έχουμε το Belgrade by 
night, όπου μέσα από το λεωφορείο θα θαυμάσουμε τα ολόφωτα κτήρια και τις γέφυρες της 
πόλης, μιας πόλης πληγωμένης στο πέρασμα της ιστορίας, που στέκει όμως μέχρι σήμερα 
περήφανη και αγέρωχη. Χρόνος ελευθερος. Διανυκτέρευση.  
2

η
  μέρα :  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

Πρωινό και ξενάγηση στην υπέροχη πόλη που βρίσκεται στην συμβολή του Σάβα και του 
Δούναβη, όπου θα δούμε την κεντρική οδό Κνεζ Μιχαήλοβα, το μεσαιωνικό κάστρο  Καλεμέγκνταν, 
τον Πύργο Νebosja που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φερραίου, την παλιά πόλη 
Κόσαντσιτς με τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια, την Μητρόπολη, το Αρχοντικό της 
Πριγκίπισσας Λιούμπιτσας, την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας με το άγαλμα του πρίγκιπα Μιχαήλ, 
το Εθνικό Θέατρο, το Εθνικό Μουσείο, το Κοινοβούλιο και το συντριβάνι Τεράζιε και τον Ναό του 
Αγίου Σάβα (μεγαλύτερος των Βαλκανίων). Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για 
να επισκεφθείτε τα εμπορικά κέντρα της πόλης. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στη 
Σκανταρλίγια παλιά μποέμικη περιοχή με γραφικά εστιατόρια και παραδοσιακή ζωντανή μουσική. 
Εναλλακτικά μια κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στο Δούναβη θα ηταν ιδανική για μια 
όμορφη και ξεχωριστή βραδιά. Διανυκτέρευση. 
 3

η
  μέρα :  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ΝΟΒΙΣΑΝΤ – BΕΛΙΓΡΑΔΙ  (180 χλμ.) 

Πρωινό και κάνοντας μια υπέροχη διαδρομή φθάνουμε στην  πόλη Νόβισαντ την «Αθήνα της 
Σερβίας»,  όπου θα δούμε το Δημαρχείο, την πλατεία Slobodan,  τον καθεδρικό ναό και το κάστρο 
Petrovaradin με την ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούμε το 
μοναστήρι Κρούσεντολ (16ος

 αι.),στη Φρούσκα Γκάρα και το Σρέμσκι Κάρλοβτσι. Νωρίς το 
απόγευμα επιστρέφουμε στο Βελιγραδι, και το βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε το τοπικό 
κρασί ή την σέρβικη μπύρα με συνοδεία τοπικών γεύσεων της πόλης, στην πιό παλιά ταβέρνα, 
σήμα κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας. Διανυκτέρευση. 
4

η
  μέρα :  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (600 χλμ.) 

Πρωινό. Μέσω Νίς, σύνορα Ευζώνων και με καθ΄οδόν στάσεις για ξεκούραση, άφιξη το βράδυ στη 
Θεσ/νικη. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

QUEEN ASTORIA/ MR PRESIDENT 4*  175€ ημιδιατροφή  

HERITAGE 4* / 88 ROOMS                     185€ ημιδιατροφή 

PRAG  4*                                                  189€ ημιδιατροφή 

MERCURE EXCELSIOR 4*sup                195€ ημιδιατροφή 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις 3 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Ημιδιατροφή. Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
και ΦΠΑ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Eισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 
Δημοτικούς φόρους που πληρώνονται στο ξενοδοχείο 



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  
4  η μ έ ρ ε ς  α ν α χ ώ ρ η σ η  β ρ ά δ υ   

8 – 11 Μαρτίου    &     22 – 25 Μαρτίου 2019 
 

1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (610 χλμ)  
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 22.00 και αναχώρηση για το Βελιγράδι. Άφιξη στα σύνορα των Ευζώνων, 
στάση στα αφορολόγητα για τις πιθανές σας αγορές. Διέλευση των Σκοπιανών και Σέρβικων συνόρων και σε 
μια διαδρομή μέσω της Κλεισούρας, περνώντας περιφερειακά των Σκοπιών και Σερβίας φθάνουμε στο 
Βελιγράδι, το πρωί. 
2η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
Ξεκινάμε με επίσκεψη στο μεγαλύτερο χριστιανικό ναό των Βαλκανίων, τον Άγιο Σάββα, αφιερωμένο στον 
πρώτο Αρχιεπίσκοπο & Πρίγκιπα, της μεσαιωνικής Σερβίας. Στην πανοραμική ξενάγηση του Βελιγραδίου θα 
δούμε το Κοινοβούλιο, που μέχρι τη διάλυση της χώρας ήταν το Κοινοβούλιο της Γιουγκοσλαβίας, το 
Δημαρχείο, το Εθνικό Μουσείο, το Εθνικό Θέατρο, τον ιστορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό αλλά και 
κατεστραμμένα, ακόμα, κτίρια από τους ΝΑΤΟικούς βομβαρδισμούς. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ προαιρετική έξοδος σε παραδοσιακή ταβέρνα στη Σκανταρλίγια, 
μια περιοχή που θυμίζει την Πλάκα της Αθήνας και την Μονμάρτη στο Παρίσι, για μια γνωριμία με το 
νυχτερινό Βελιγράδι υπό τους ήχους τσιγγάνικων βιολιών και σέρβικων τραγουδιών. Σας προτείνουμε να 
απολαύσετε το τοπικό κρασί ή την Σέρβικη μπύρα με συνοδεία τοπικών γεύσεων, στην πιο παλιά ταβέρνα 
της πόλης σήμα κατατεθέν της Σέρβικης πρωτεύουσας.   
3η ημέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ – ξενάγηση  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε με ξενάγηση στο Μουσείο Τίτο, αφιερωμένο στον ηγέτη που σημάδεψε την 
ιστορία της χώρας. Συνεχίζουμε για το Kalemegdan, το φρούριο – κάστρο της πόλης, που ξεκίνησε από τους 
Ρωμαίους και επεκτάθηκε από τους Οθωμανούς, χτισμένο σε υψόμετρο 125 μέτρων από όπου, πανοραμικά 
θα θαυμάσουμε το δέλτα των ποταμών Δούναβη και Σάβα, τη φυλακή Νεμπόισα, εκεί όπου φυλακίστηκε ο 
οραματιστής των ενωμένων Βαλκανίων Ρήγας Φερραίος. Θα περπατήσουμε στο κάστρο για να θαυμάσουμε 
το μνημείο ευγνωμοσύνης προς τη Γαλλία και το μνημείο του Νικητή. Στη συνέχεια έχουμε την προαιρετική 
μας κρουαζιέρα στον Δούναβη όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε το ατμοσφαιρικό και 
κινηματογραφικό τοπίο που αγκαλιάζει το Βελιγράδι. Ελεύθερος χρόνος στον μεγάλο κοσμοπολίτικο 
πεζόδρομο της οδού Κνεζ Μιχαήλοβα, με πάμπολλα καταστήματα για φθηνές αλλά ποιοτικές αγορές. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να διασκεδάσετε σε ένα από τα παραποτάμια νυχτερινά 
κέντρα ή τα night clubs. Εναλλακτικά, μια κρουαζιέρα με φαγητό ή ποτό και μουσική στον Δούναβη θα ήταν 
ιδανική για μια όμορφη βραδιά.   
4η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (610 χλμ)  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση και μέσω Νίς και Σκοπίων, άφιξη αργά το βράδυ στην Θεσσαλονίκη. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

QUEEN ASTORIA/ MR PRESIDENT 4*  135€ ημιδιατροφή  

HERITAGE 4* / 88 ROOMS                    139€ ημιδιατροφή 

PRAG 4*                                                 145€ ημιδιατροφή 

MERCURE EXCELSIOR 4*sup               149€ ημιδιατροφή 

 
 

Περιλαμβάνει: Μεταφορές-μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. Τη διαμονή στα επιλεγμένα 
ξενοδοχεία. Ημιδιατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.  

 Δεν περιλαμβάνει:   Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα,  ποτά 
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων. Δημοτικούς φόρους που 
πληρώνονται στο ξενοδοχείο.   



ΑΪΒΑΛΙ

8 – 11 Μαρτίου & 22 – 25 Μαρτίου 2019   

1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΪΒΑΛΙ (690χλµ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση στις 06.00. Με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, φτάνουµε 
στα σύνορα. Τελωνειακός και αστυνομικός έλεγχος και σύντοµη στάση στο κατάστηµα αφορολογήτων 
ειδών. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη και περνώντας έξω από την Κεσάνη, θα διασχίσουµε τα 
στενά του Ελλησπόντου από τη Μάδυτο στο Τσανάκκαλε, µε το ferry-boat. ∆ια µέσου µιας 
πανέµορφης διαδροµής στις κατάφυτες πλαγιές του όρους Ίδη, συνεχίζουµε για Αδραµύττιο όπου θα 
φτάσουµε στο πανέµορφο Αϊβαλί, τις αλλοτινές Κυδωνιές, µέσα σε ένα απέραντο κάµπο από 
ελαιόδεντρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο. 
2η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΑ - ΠΕΡΓΑΜΟΣ (60+60χλµ) 
Πρωινό και αναχωρούµε για να επισκεφτούµε την Αρχαία Πέργαµο, από τις λαµπρότερες πόλεις της 
αρχαιότητας. Θα δούµε το Ασκληπιείο και την Βασιλική του Αγίου Ιωάννου. Στάση για γεύµα εξ ιδίων 
και το απόγευµα, θα περιηγηθούµε στο Αϊβαλί, στα γραφικά σοκάκια µε τις παλιές σαπωνοποιίες. Θα 
δούµε τα παλιά ελληνικά αρχοντικά σπίτια που σώζονται ακόµη και κοσµούν το Αϊβαλί. Βόλτα στο 
γραφικό λιµανάκι µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και επίσκεψη στα πανέμορφα Μοσχονήσια, ένα 
σύμπλεγμα από 22 μικρά νησάκια διασκορπισμένα στον κόλπο του Αιβαλί. Επίσκεψη στον 
Ανακαινισµένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, στο Αϊβαλί. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
3η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ – ΦΩΚΑΙΑ - ΣΜΥΡΝΗ (130+130χλµ) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φώκαια. Στάση στο γραφικό λιµάνι και στη συνέχεια διάµεσου 
Μενεµένης και Κορδελιού, φτιάνουμε στην πολύπαθη Σµύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα δούµε 
το ∆ιοικητήριο µε το γραφικό Ρολόι του, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά, την ιστορική προκυμαία της, το 
γραφικό Κορντόν και τον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθµό. Χρόνος ελεύθερος στην αγορά της πόλης, το 
Κεµέραλτι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, στο Αϊβαλί. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
4η ηµέρα: ΑΪΒΑΛΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (690χλµ) 
Πρωινό και συνεχίζουμε µέσω Αδραµυτίου για Τσανάκκαλε. Επίσκεψη στις αρχαιότητες της µυθικής 
Τροίας, την πόλη του Πριάµου, όπου θα δούµε ερείπια από την παλιά πόλη και αντίγραφο του 
∆ούρειου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο µε τα αλλεπάλληλα στρώµατα υπολειμμάτων 
από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουµε τα στενά των ∆αρδανελίων, για να 
φτάσουµε στην Καλλίπολη, γενέτειρα της γνωστής Σοφίας Βέµπο. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός 
έλεγχος και µε ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

Hotel MARE 3* - 115€ ημιδιατροφή  

Hotel GRAND TEMIZEL 3* - 145€ ημιδιατροφή  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορές-μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας. Τις διανυκτερεύσεις στα 
επιλεγµένα ξενοδοχεία. Ηµιδιατροφή. Τις ξεναγήσεις – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραµµα. Έµπειρο συνοδό - αρχηγό του γραφείου µας. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύµατα, ποτά, 
φιλοδωρήµατα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραµµα.



ΣΟΦΙΑ 
Φιλιππούπολη - Μονή Ρίλα 

9 – 11 Μαρτίου & 
23 – 25 Μαρτίου 2019   

    
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΡΙΛΑ - ΣΟΦΙΑ (295 χλμ.)
Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 07.00 για τα σύνορα του Προμαχώνα. Διέλευση και στάση στο Duty free. 
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι της Ρίλα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ανεκτίμητα ιστορικά και 
πολιτιστικά μνημεία, όπως τον μεσαιωνικό πύργο  του Χρέλου, ξυλόγλυπτα και τοιχογραφίες στην εκκλησία 
της Αναλήψεως και στο παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης, παλιές εικόνες καθώς και κοινόχρηστους χώρους 
των μοναχών. Άφιξη στη Σόφια και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Διαν/ση.

2η μέρα : ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  (140 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την όμορφη Φιλιππούπολη, που ίδρυσε ο βασιλιάς της 
Μακεδονίας Φίλιππος Β’, χτισμένη στης όχθες του ποταμού Έβρου. Θα ανηφορήσουμε στην παλιά πόλη και
θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό μουσείο Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου, την εκκλησία Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, τον Λόφο των Απελευθερωτών, το Πάνθεον, το Ιμαρές τζαμί και το Ρωμαϊκό 
θέατρο. Χρόνος ελεύθερος και γεύμα εξ΄ιδίων και το απόγευμα επιστροφή στην Σόφια. Προαιρετική 
διασκέδαση. Διαν/ση.

3η μέρα : ΣΟΦΙΑ ξενάγηση πόλης – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (280 χλμ.)
Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη της Σόφιας όπου θα δούμε την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, την ρώσικη 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, το μνημείο των Ρώσων στρατιωτών, το Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα των Αετών, 
το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το παλάτι του Πολιτισμού, το κτίριο της Βουλής και το πάρκο της Ελευθερίας. 
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και στην υπαίθρια αγορά με παλιά αντικείμενα και αντίκες, γεύμα εξ΄ιδίων και 
αναχώρηση για Προμαχώνα. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ.    

Τιμή συμμετοχής : 

BUDAPEST 3* sup                          115€ με πρωινό (+15€ ημιδιατροφή)

SVETA SOFIA 4*.                                        119€ με πρωινό 

RAMADA PRINCESS 4*standard δωμ.  119€ με πρωινό (+25€ ημιδιατροφή)

BEST WESTERN PREMIUM CITY 4* 135€ με πρωινό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο 

ξενοδοχείο . Διατροφή. Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Τοπικό ελληνόφωνα ξεναγό.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 
ευθύνης και ΦΠΑ. 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 



   ΟΧΡΙΔΑ 

             ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ  

9 – 11 Μαρτίου &  
23 – 25 Μαρτίου 2019    

  
  
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙΔΑ  (235 χλμ.)  
Αναχώρηση στις 07.30 από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου, Φλώρινας με 
στάσεις για καφέ, άφιξη στο φυλάκιο Νίκης. Πρώτος σταθμός μας το γνωστό 
μοναστηράκι (ΜΠΙΤΟΛΑ). Γνωριμία με την πόλη και προαιρετικό γεύμα. Στη συνέχεια 
αναχωρούμε για την Οχρίδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. 
Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην πόλη της Οχρίδας παίρνοντας μια πρώτη 
γεύση από την όμορφη πόλη. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα :ΟΧΡΙΔΑ-ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ (80 χλμ.)   
Πρόγευμα και αναχώρηση. Θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν, Πεστάνι 
και Τρεπγίτσα που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίμνης και θα καταλήξουμε 
στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του και τον τάφο 
του, όπως επίσης και την εκκλησία της Άγιας Παρασκευής(εκκλησία των βράχων με  
Αγίασμα). Χρόνος ελεύθερος για να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα 
φτιαγμένα από λέπια ψαριών. Στην συνέχεια θα δούμε το Μουσείο Νερού.   
Επιστρέφουμε στην Οχρίδα όπου θα δούμε το άγαλμα των αδελφών Κύριλλου και 
Μεθόδιου, και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία σήμερα λειτουργεί σαν 
μουσείο. Επίσης θα επισκεφθούμε το αρχαίο θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να 
απολαύσουμε την πανοραμική θέα και θα κάνουμε βόλτα στα καλντερίμια της παλιάς 
πόλης. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για γεύμα και ξεκούραση. Το απόγευμα 
μια βόλτα στην όμορφη Στρούγκα-τουριστικό θέρετρο-στη δυτική όχθη της λίμνης, θα 
ολοκληρώσει τη μέρα μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο με ζωντανή 
μουσική. Διανυκτέρευση.   
  
 3η μέρα :ΟΧΡΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (235 χλμ.)  
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα  μια υπέροχη κρουαζιέρα (προαιρετική) στη 
λίμνη θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα μας. Μετά το γεύμα στο ξενοδοχείο μας 
παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Με τις διάφορες απαραίτητες στάσεις 
φθάνουμε στην πόλη μας το βράδυ.   
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

AQUALINA 4* -                       129€ - πλήρη διατροφή  

NOVA RIVIERA 3*, πόλη -     139€ - πλήρη διατροφή  

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Τις  μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. Διαμονή σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πλήρη διατροφή. Περιηγήσεις του προγράμματος. Έμπειρο 

αρχηγό - συνοδό του γραφείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης . ΦΠΑ.   
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, προαιρετικές 
εκδηλώσεις ή άλλες παροχές. 
 

H εκδρομή περιλαμβάνει αποκριάτικο γλέντι στα ξενοδοχεία 
                

 



ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
40 Εκκλησιές  

                                9 – 11 Μαρτίου & 
23 – 25 Μαρτίου 2019

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (450 ΧΛΜ)
Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας και μέσω Εγνατίας οδού, άφιξη στα σύνορα Καστανιών, 
έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και ελεύθερος χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Συνεχίζοντας φτάνουμε στο
Καραγάτσι (την παλιά Ορεστιάδα , το μικρό Παρίσι όπως ονομαζότανε κάποτε ). Μετάβαση στην πόλη της 
Αδριανούπολης με το πάρκο Σιουτλουκ, τα ποτάμια (Έβρος ,Τούνσας ,Άρδας ),τις γέφυρες ,τα τεμένη, το 
Καραβάν Σεράι του Ρουστέμ πασά , το Μπεδεστέν , οι κλειστές αγορές  όλα τόσο δεμένα μεταξύ τους, 
που μας εντυπωσιάζουν στην πρώτη μας γνωριμία με την πόλη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

2η μέρα : ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ – 40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (120ΧΛΜ )
Πρωινό και αναχώρηση προς τις 40 Εκκλησιές(Κιρκλαρελι), μια παλιά Ελληνική πόλη όπου, εδώ στις 
αρχές του 20ου αιώνα, η τοπική κοινότητα αριθμούσε 15.000 Έλληνες! Χρόνος  ελεύθερος για βόλτα και 
καφέ. Επιστρέφοντας στην Αδριανούπολη θα περιηγηθούμε στην νέα πόλη και θα σταματήσουμε στο 
καινούργιο εμπορικό κέντρο της πόλης για αγορές. Επιστρέφοντας στην παλιά πόλη θα ξεναγηθούμε στο 
Σελιμγιέ Τζαμί το πιο επιβλητικό και μεγαλύτερο της Τουρκίας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη για γεύμα με 
τις ανατολίτικες σπεσιαλιτέ της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η μέρα : ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ– ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΣΟΥΦΛΙ  – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (450ΧΛΜ)
Πρωινό και η γνωριμία μας με την Αδριανούπολη συνεχίζεται. Το Μπεγιαζιτ Β και το Κουλλιε (συγκρότημα 
κτηρίων του 1488), το όποιο στεγάζει και το μουσείο υγείας , τα ερείπια του παλατιού του Σαραγι Τζεντιν, 
τον πύργο της Δικαιοσύνης, το μνημείο των Βαλκανικών αγώνων, το αρχαιολογικό και λαογραφικό 
μουσείο καθώς και το χώρο Κίρκ πινάρ όπου κάθε χρόνο διεξάγονται οι πιο γνωστοί αγώνες 
παραδοσιακής πάλης με λάδι. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα περνώντας μέσα από το Διδυμότειχο και το 
Σουφλί και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας. 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

PARK 3*                       105€ πρωινό

TRAKYA CITY 3*         109€ πρωινό 

EDIRNE PALACE 4*    119€ πρωινό

RYS 4*                         129€ πρωινό

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:  Τη  μεταφορά  με  πούλμαν  του  γραφείου  μας.Τις  περιηγήσεις  που  αναφέρονται
Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας  Πρωινό

Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων. 

        



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

8 – 11 Μαρτίου & 22 – 25 Μαρτίου 2019   

4 ημέρες / 2 νύχτες, βραδινή αναχώρηση
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (630 χλμ) 

Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 22:00μμ. Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα 

των Κήπων για έλεγχο των διαβατηρίων και ταυτοτήτων. Ελεύθερος  χρόνος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας 

στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την 

ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κων/πολη νωρίς το πρωί.

2η ημέρα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και 

τους τάφους των Πατριαρχών. Συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 

4.000 καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να 

παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι», φυσικά. Μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από την Αιγυπτιακή αγορά 

(Μισίρ Τσαρσί). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια γνωριμία με την πόλη 

περπατώντας στα γραφικά στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει…

3η ημέρα : ΜΟΥΣΕΙΑ & ΒΟΣΠΟΡΟΣ 

Μετά το πρωινό η μέρα μας αρχίζει με προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, 

όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, 

φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε για ξενάγηση την 

Αγία Σοφία και την υπόγεια Βασιλική Κινστέρνα (Δεξαμενή-Υδραγωγείο) του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα 

ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το Μπλε Τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό 

οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου και τη Γερμανική Κρήνη του 1898. Επίσκεψη 

στο περίφημο Ανάκτορο του Τοπ Καπί (αλλοτινή κατοικία του Σουλτάνου) με τα θαυμαστά εκθέματά του. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική διασκέδαση με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.

4η ημέρα : ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (630χλμ) 

Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι και στο Αγίασμα της Παναγίας των 

Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο 

ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, όπου θα 

επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 διαφορετικά είδη θαλασσινών ειδών & 

ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Hotel ATIK PALA , Νισάντασι   -                   99€ πρωινό

Hotel ETERNO, πλατεία Ταξίμ  -                 109€ πρωινό

Hotel NOVA PLAZA SQUARE, Ταξίμ -       119€ πρωινό

Hotel NOVA PLAZA CRYSTAL 4* Ταξιμ –  135€ πρωινό  

Hotel SEMINAL 4* Ταξιμ –                          139€ πρωινό  

Περιλαμβάνει: Τις μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. Πρωινό. 

Συνοδό -αρχηγό. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι 

αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων. 

Σημείωση : Το πρόγραμμα είναι δυνατόν να εκτελεστεί και με διαφορετική σειρά, αναλόγως των τοπικών αργιών ή

εορτών. Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00μμ.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Πριγκιπόνησα

8 – 11 Μαρτίου & 22 – 25 Μαρτίου 2019   

4 ημέρες / 3 νύχτες
1η μέρα :ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 χλμ)
Αναχώρηση στις 06.00 από το γραφείο μας και με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. 
Έλεγχος διαβατηρίων και χρόνος ελεύθερος στα αφορολόγητα είδη. Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη 
περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της 
Θάλασσας του Μαρμαρά. Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μια πρώτη γνωριμία με την πόλη περπατώντας στα όμορφα και γραφικά 

στενά του πεζόδρομου του Πέραν, θα σας ενθουσιάσει…διανυκτέρευση.
2η μέρα :ΑΓΟΡΑ & ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ
Πρωινό και συνεχίζουμε στη μεγάλη σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 
καταστήματα για ψώνια σε δερμάτινα είδη, αλάβαστρα, είδη δώρων, χρυσαφικά, αντίκες κ.α., χωρίς να 
παραλείψουμε το απαραίτητο «παζάρι», φυσικά. Στο χρόνο αυτό μπορείτε να περάσετε και μια βόλτα από 
την Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ Τσαρσί). Ακολούθως περνάμε από την πρώτη κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου στην ασιατική ακτή. Άφιξη στη Χαλκηδόνα. Συνεχίζουμε για το λιμάνι του Μπόσταντζι, από 
όπου θα πάρουμε το καραβάκι για τα μαγευτικά και καταπράσινα Πριγκιπόνησα. Άφιξη στην Πρίγκιπο και 
χρόνος ελεύθερος για βόλτα με τα γραφικά παϊτόνια. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την ανάβαση-
προσκύνημα στο μοναστήρι του Αϊ-Γιώργη του Κουδουνά. Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια 
ψαροταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα :ΜΟΥΣΕΙΑ & ΒΟΣΠΟΡΟΣ
Μετά το πρωινό η μέρα μας αρχίζει με προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου 
Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες 
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τη δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε για ξενάγηση την Αγία Σοφία και την υπόγεια Βασιλική Κινστέρνα (Δεξαμενή-
Υδραγωγείο)του Ιουστινιανού με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το Μπλε 
Τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό οβελίσκο, την Ελικτή Στήλη των Δελφών, τη στήλη του 
Κωνσταντίνου και τη Γερμανική Κρήνη του 1898. Επίσκεψη στο Ανάκτορο του Τοπ Καπί (αλλοτινή κατοικία
του Σουλτάνου) με τα θαυμαστά εκθέματά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική 
βραδιά σε νυχτερινό κέντρο με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (620χλμ)
Πρωινό και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, στο Αγίασμα της Παναγίας των
Βλαχερνών, όπου εψάλει για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ. Χ, και στο Αγίασμα της Ζωοδόχου
Πηγής (Μπαλουκλή) με τα ψάρια της παράδοσης της Άλωσης και τους τάφους των Πατριαρχών. Στην 
συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της 
Κωνσταντινούπολης, όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (Ενυδρείο), όπου εκτίθενται πάνω από 10000 
διαφορετικά είδη θαλασσινών ειδών & ψαριών. Άφιξη στα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες 
στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

Hotel ATIK PALA , Νισάντασι   -                  129€ πρωινό

Hotel ETERNO, πλατεία Ταξίμ  -                 135€ πρωινό

Hotel NOVA PLAZA SQUARE, Ταξίμ -       149€ πρωινό

Hotel NOVA PLAZA CRYSTAL 4* Ταξιμ –  169€ πρωινό  

Περιλαμβάνει: Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία. 
Πρωινό. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, 
ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων.
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