
ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ    
5 ημέρες  

15 – 19 Ιουνίου 2019
                                                               
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΠΑΤΡΑ (499 χλμ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.00 και αναχώρηση. Διέλευση από Λάρισα, Αλαμάνα,  
Άμφισσα και άφιξη στους Δελφούς, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση και στάση για 
γεύμα προαιρετικά στο Γαλαξίδι. Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στη Πάτρα, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, γνωριμία με την πρωτεύουσα της Αχαΐας . Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.  Διαν/ση. 
 2η μέρα : ΠΑΤΡΑ- ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΣΠΑΡΤΗ (350 χλμ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για την Ολυμπία. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. 
Συνεχίζουμε για καφέ στη Πύλο την όμορφη ιστορική πολιτεία με το έντονο νησιώτικο χρώμα. 
Συνεχίζουμε και άφιξη στη Καλαμάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα δούμε το κάστρο και 
την παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική εκκλησία των Αποστόλων. Άφιξη 
στην Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία 
με την όμορφη πόλη. Δείπνο.  Διαν/ση.
 3η μέρα : ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΥΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ (350 χλμ.).  
Πρωινό και αναχώρηση για την θρυλική Μάνη, την ξερή γη με τους παραδοσιακούς πέτρινους 
πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Εδώ βρίσκεται και το μανιάτικο 
χωριό, γεμάτο πύργους, Δυρός. Επίσκεψη στα περίφημα σπήλαια του. Στη συνέχεια μέσω Γυθείου, 
παραλιακή πόλη με νησιώτικο χρώμα όπου θα κάνουμε στάση, φτάνουμε στην μεσαιωνική, 
βυζαντινή και βενετσιάνικη καστροπολιτεία την πανέμορφη Μονεμβασιά, χτισμένη σ΄ένα πελώριο 
βράχο μέσα στη θάλασσα. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την μοναδική θέα και την ομορφιά 
του τοπίου. Επιστροφή στην Σπάρτη. Δείπνο.  Διαν/ση.  
 4η μέρα : ΜΥΣΤΡΑΣ - ΜΥΚΗΝΕΣ- ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (180 χλμ.).  
Πρωινό και ξεκινάμε για την ερειπωμένη βυζαντινή καστροπολιτεία Μυστρά, περιήγηση και 
συνεχίζουμε για τις Μυκήνες όπου θα επισκεφτούμε τον  αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση στο 
Ναύπλιο, περιήγηση στην γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη 
πρωτεύουσα τους Ελληνικού κράτους όπου θα δούμε το ναό του Αγίου Γεωργίου, το ναό του Αγίου 
Σπυρίδωνα και ανάβαση στον βράχο του Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα. Άφιξη στο Τολό 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.  Διαν/ση.
5η μέρα. ΤΟΛΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (660 χλμ.).
Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα θαυμάσουμε το αρχαίο θέατρο, στη 
συνέχεια περνάμε από τον Ισθμό της Κορίνθου και συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη μέσω Λάρισας, 
Τεμπών με στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.   

 Τιμή συμμετοχής :

Hotel ASTIR 4* (Πάτρα) – Ηοtel MANIATIS 3*(Σπάρτη)  

-  Hotel MINOA 3*(Τολό)   235€ Ημιδιατροφή

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις  διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία που αναφέρονται . Hμιδιατροφή Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων.



            

ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ  --  ΤΟΛΟΤΟΛΟ
  ΎδραΎδρα  ––  ΣπέτσεςΣπέτσες  ––  ΠόροςΠόρος    --  ΕπίδαυροςΕπίδαυρος  

    44  ημέρεςημέρες    

1414  ––  1717  ΙουνίουΙουνίου  20192019
    11ηη  μέραμέρα  ::  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ––  ΕΠΙΔΑΥΡΟΣΕΠΙΔΑΥΡΟΣ  --  ΤΟΛΟΤΟΛΟ  (680(680  χλμ)χλμ)

    ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση  καικαι  αναχώρησηαναχώρηση  στιςστις  07.0007.00  απόαπό  τοτο  γραφείογραφείο  μας.μας.  ΜεΜε  τιςτις  απαραίτητεςαπαραίτητες  στάσειςστάσεις  θαθα  
φτάσουμεφτάσουμε  στοστο  νομόνομό  Αργολίδας,Αργολίδας,  τοτο  νομόνομό  μεμε  τουςτους  πλούσιουςπλούσιους  αρχαιολογικούςαρχαιολογικούς  θησαυρούς,θησαυρούς,  αλλάαλλά  καικαι  τατα  
κοσμοπολίτικακοσμοπολίτικα  θέρετρα.θέρετρα.  ΘαΘα  επισκεφτούμεεπισκεφτούμε  τοτο  μουσείομουσείο  καικαι  τοτο  αρχαίοαρχαίο  περίφημοπερίφημο  θέατροθέατρο  τηςτης  ΕπιδαύρουΕπιδαύρου  
πουπου  μαγεύειμαγεύει  τουςτους  θεατέςθεατές  τουτου  τόσοτόσο  γιαγια  τηντην  αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική  τουτου  αλλάαλλά  καικαι  γιαγια  τηντην  ακουστικήακουστική  του.του.  ΟΟ  
επόμενοςεπόμενος  σταθμόςσταθμός  μαςμας  τοτο  γραφικόγραφικό  ΤολόΤολό  όπουόπου  καικαι  τοτο  ξενοδοχείοξενοδοχείο  μας.μας.  Τακτοποίηση.Τακτοποίηση.  Διανυκτέρευση.Διανυκτέρευση.    

22ηη  μέραμέρα  ::  ΥΔΡΑΥΔΡΑ  ––  ΣΠΕΤΣΕΣΣΠΕΤΣΕΣ  --  ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ  (40(40  χλμ)χλμ)
ΠρόγευμαΠρόγευμα  καικαι  αναχώρησηαναχώρηση  γιαγια  νανα  επισκεφτούμεεπισκεφτούμε  προαιρετικάπροαιρετικά  μεμε  τοπικότοπικό  καράβικαράβι  τατα  δυοδυο  πανέμορφαπανέμορφα  

νησιάνησιά  ΎδραΎδρα  καικαι  Σπέτσες.Σπέτσες.  ΠρώτοςΠρώτος  μαςμας  σταθμόςσταθμός  ηη  ΎδραΎδρα  μεμε  τηντην  ιστορικήιστορική  τηςτης  αρχιτεκτονική.αρχιτεκτονική.  ΘαΘα  
επισκεφθούμεεπισκεφθούμε  τοτο  αξιόλογοαξιόλογο  ναυτικόναυτικό  μουσείομουσείο  τουτου  νησιού.νησιού.  ΕλεύθεροςΕλεύθερος  χρόνος.χρόνος.  ΟΟ  επόμενοςεπόμενος  μαςμας  σταθμός,σταθμός,  
είναιείναι  οιοι  Σπέτσες.Σπέτσες.  ΕδώΕδώ  θαθα  επισκεφτούμεεπισκεφτούμε  τοτο  σπίτισπίτι  ––  μουσείομουσείο  τηςτης  ΜπουμπουλίναςΜπουμπουλίνας  καικαι  τοτο  ναόναό  τουτου  ΑγίουΑγίου  
Νικόλαου.Νικόλαου.  ΤοΤο  απόγευμααπόγευμα  επιστρέφουμεεπιστρέφουμε  στοστο  Ναύπλιο.Ναύπλιο.  ΧρόνοςΧρόνος  ελεύθερος.ελεύθερος.    Διανυκτέρευση.Διανυκτέρευση.  

33ηη  μέραμέρα  ::  ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ  --  ΕΡΜΙΟΝΗΕΡΜΙΟΝΗ  ––  ΓΑΛΑΤΑΣΓΑΛΑΤΑΣ  ––  ΠΟΡΟΣΠΟΡΟΣ    (250(250  χλμ)χλμ)
  ΠρόγευμαΠρόγευμα  καικαι  αναχωρούμεαναχωρούμε  γιαγια  τηντην  πρωτεύουσαπρωτεύουσα  τουτου  νομούνομού  ΑργολίδαςΑργολίδας  τοτο  Ναύπλιο,Ναύπλιο,  σκέτησκέτη  

ζωγραφιά,ζωγραφιά,  λεςλες  κικι  έχειέχει    βγειβγει  απόαπό  τατα  παραμύθια.παραμύθια.  ΠάραΠάρα  πολλάπολλά  καικαι  ενδιαφέρονταενδιαφέροντα  τατα  αξιοθέατααξιοθέατα  τηςτης  πόληςπόλης  
μιαςμιας  καικαι  τοτο  ΝαύπλιοΝαύπλιο  υπήρξευπήρξε  ηη  πρώτηπρώτη  πρωτεύουσαπρωτεύουσα  τηςτης  νεότερηςνεότερης  Ελλάδας.Ελλάδας.  ΗΗ  γοητείαγοητεία  τηςτης  
ξεδιπλώνεταιξεδιπλώνεται  σεσε  κάθεκάθε  βήμα.βήμα.  ΘαΘα  περιηγηθούμεπεριηγηθούμε  στηνστην  πόλη,πόλη,  στοστο  ΠαλαμήδιΠαλαμήδι  καικαι  στηστη  φυλακήφυλακή  τουτου  
Κολοκοτρώνη,Κολοκοτρώνη,  όπωςόπως  καικαι  στονστον  ΝαόΝαό  τουτου  ΆγιουΆγιου  ΣπυρίδωναΣπυρίδωνα  όπουόπου  τοτο  18311831  δολοφονήθηκεδολοφονήθηκε  οο  
Καποδίστριας.Καποδίστριας.  ΚαιΚαι  αφούαφού  ξεκουραστούμεξεκουραστούμε  πίνονταςπίνοντας  τοντον  καφέκαφέ  μαςμας  θαθα  συνεχίσουμεσυνεχίσουμε  γιαγια  τοντον  Πόρο,Πόρο,  αφούαφού  
περάσουμεπεράσουμε  απόαπό  ΕρμιόνηΕρμιόνη  άφιξηάφιξη  στονστον  ΓαλατάΓαλατά  καικαι  επιβίβασηεπιβίβαση  στοστο  καράβικαράβι  γιαγια  τοντον  καταπράσινοκαταπράσινο  ΠόροΠόρο  
χρόνοςχρόνος  ελεύθεροςελεύθερος  γιαγια  βόλταβόλτα  στοστο  όμορφοόμορφο  νησί.νησί.  ΕπιστρέφουμεΕπιστρέφουμε  στοστο  ξενοδοχείοξενοδοχείο  μας.μας.  ΔιανυκτέρευσηΔιανυκτέρευση..

44ηη  μέραμέρα  ::  ΝΑΥΠΛΙΟΝΑΥΠΛΙΟ  --  ΜΥΚΗΝΕΣΜΥΚΗΝΕΣ  ––  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (680(680  χλμ)χλμ)
Πρόγευμα.Πρόγευμα.  ΤελευταίαΤελευταία  μέραμέρα  τηςτης  εκδρομήςεκδρομής  μας.μας.  ΌμωςΌμως  οιοι  εκπλήξειςεκπλήξεις  μαςμας  δενδεν  έχουνέχουν  τελειώσει.τελειώσει.  ΟΟ  

πρώτοςπρώτος  μαςμας  σταθμόςσταθμός  οιοι  Μυκήνες,Μυκήνες,  όπουόπου  θαθα  επισκεφτούμεεπισκεφτούμε  τοτο  ανάκτοροανάκτορο  τουτου  ΑγαμέμνοναΑγαμέμνονα  καικαι  ένανέναν  απόαπό  
τουςτους  σπουδαιότερουςσπουδαιότερους  αρχαιολογικούςαρχαιολογικούς  χώρουςχώρους  τηςτης  Πελοποννήσου.Πελοποννήσου.  ΑναχώρησηΑναχώρηση  γιαγια  τοντον  Ισθμό,Ισθμό,  ηη  
διώρυγαδιώρυγα  πουπου  χωρίζειχωρίζει  τηντην  ΠελοπόννησοΠελοπόννησο  απόαπό  τηντην  ΣτερεάΣτερεά  Ελλάδα.Ελλάδα.  ΘαΘα  πιούμεπιούμε  τοντον  καφέκαφέ  μας.μας.  ΤοΤο  ταξίδιταξίδι  
τηςτης  επιστροφήςεπιστροφής  μαςμας  αρχίζειαρχίζει  μεμε  διάφορεςδιάφορες  στάσειςστάσεις  γιαγια  καφέκαφέ  καικαι  γεύμαγεύμα  εξεξ  ιδίων.ιδίων.  ΦτάνουμεΦτάνουμε  στηστη  
ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη  τοτο  βράδυ.βράδυ.
  

ΤιμήΤιμή  συμμετοχήςσυμμετοχής  ::  

HotelHotel  MINOAMINOA  3*,3*,  ΤολόΤολό      189€189€  μεμε  ημιδιατροφήημιδιατροφή  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
ΤηνΤην  μεταφοράμεταφορά  μεμε  πούλμανπούλμαν  τουτου  γραφείουγραφείου  μαςμαςΤηνΤην  διαμονήδιαμονή  σεσε  επιλεγμένοεπιλεγμένο  ξενοδοχείοξενοδοχείοΗμιδιατροφήΗμιδιατροφή    
ΤιςΤις  περιηγήσειςπεριηγήσεις  πουπου  αναφέρονταιαναφέρονται  στοστο  πρόγραμμαπρόγραμμα  Αρχηγό-συνοδόΑρχηγό-συνοδό  τουτου  γραφείουγραφείου  μαςμαςΑσφάλειαΑσφάλεια  
αστικήςαστικής  ευθύνηςευθύνης

                          ΔΕΝΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
  ΕπιπλέονΕπιπλέον  γεύματα,γεύματα,  ποτά,ποτά,  φιλοδωρήματαφιλοδωρήματα  καικαι  ότιότι  δενδεν  αναφέρεταιαναφέρεται  ρητάρητά  στιςστις  παροχέςπαροχές  τουτου  προγράμματος.προγράμματος.
ΔημοτικοίΔημοτικοί  φόροιφόροι  ξενοδοχείων.ξενοδοχείων.

                                                      



ΖΑΚΥΝΘΟΣ
4 ημέρες  

14 – 17 Ιουνίου 2019
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (570 χλμ. )
Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 07.00 και αναχώρηση. Κάνοντας καθ’ οδόν στάση για γεύμα εξ’ ιδίων 
και περνώντας τη καλωδιωτή γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη 
στην Ζάκυνθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διαν/ση. 

2η μέρα  : ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ – ΜΠΟΧΑΛΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στην πόλη. Επίσκεψη και προσκύνημα στον Ι. Ναό του πολιούχου 
και προστάτη του νησιού Αγίου Διονυσίου. Στη πλατεία της πόλης όπου δεσπόζει το άγαλμα του  εθνικού 
ποιητή Διονύσιου Σολωμού βρίσκεται ο ιστορικός ναός του Αγ. Νικόλαου (ενετικό κτίσμα του 1561μ.Χ.) θα 
δούμε το βυζαντινό μουσείο και το περίφημο μαυσωλείο – μουσείο των Σολωμού – Κάλβου. Αναχώρηση  
για Λαγανά (περιοχή προστασίας της χελώνας caretta–carreta) μια από της πιο τουριστικές περιοχές του 
νησιού με πανέμορφη παραλία και εκατοντάδες εμπορικά μαγαζιά, εστιατόρια και καφετέριες. Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για μπάνιο (για όσους το επιθυμούν), και γεύμα εξ’ ιδίων, και αν το θέλουμε θα 
επισκεφτούμε προαιρετικά με βάρκες την περιοχή που γενούν οι θαλάσσιες χελώνες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ξεκούραση και αναχώρηση για μια βραδινή βόλτα στο λόφο του Στράνη, όπου έγραψε ο Δ. 
Σολωμός τον Εθνικό μας Ύμνο  και τη Μπόχαλη το μπαλκόνι της Ζακύνθου. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ – ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ - ΝΑΥΑΓΙΟ - ΒΟΛΙΜΕΣ  - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ – ΑΛΥΚΕΣ.
Πρωινό. Σήμερα θα περιηγηθούμε στο κεντρικό και βόρειο τμήμα του νησιού. Στο χωριό Μαχαιράδο, όπου 
θα δούμε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καμπάνες του οποίου ακούγονται σε όλο το νησί. Στην Αναφωνήτρια 
θα δούμε το μοναστήρι όπου μόνασε ο Αγ. Διόνυσος. Θα θαυμάσουμε από ψηλά το ναυάγιο-σήμα 
κατατεθέν του νησιού-και θα φθάσουμε στον Αγ. Νικόλαο απ ’όπου προαιρετικά μπορούμε να κάνουμε 
βαρκάδα στις πανέμορφες Γαλάζιες Σπηλιές. Θα γευματίσουμε εξ ’ιδίων και θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουμε τη βόλτα μας στο Αργάσι, μια από τις πιο τουριστικές 
περιοχές του νησιού. Διαν/ση.

4η μέρα :  ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (570 χμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Άφιξη και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη δια 
μέσου Πάτρας, Ρίου – Αντιρρίου, στάση για γεύμα καθοδόν εξ ’ιδίων.  Άφιξη στην Θεσσαλονίκη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής : 
Hotel MIRABELLE 3*, Aργάσι   170€ με πρωινό

  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
 Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας .Τα εισιτήρια του πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος – Κυλλήνη. 
Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο.Τα πρωινά.Τις  περιηγήσεις και εκδρομές που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 
ευθύνης. Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, εισιτήρια για το καραβάκι για 
Γαλάζιες Σπηλιές και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων.



ΤΗΝΟΣ
  4 ημέρες  Βράδυ

  14 – 17 Ιουνίου 2019
1η  μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλμ)
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 22.00. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, 
Αλαμάνα και με καθoδον στάσεις συνεχίζουμε για το λιμάνι της Ραφήνας. 
2η  μέρα : ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ
Άφιξη νωρίς το πρωί στη Ραφήνα. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Τήνο. Άφιξη στο νησί 
νωρίς το μεσημέρι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια ελεύθερος 
χρόνος για ξεκούραση και για μια πρώτη γνωριμία με την όμορφη Χώρα.  
3η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ
Προσκύνημα στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας της Τήνου. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο 
ναό της Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας. Ακολούθως θα ξεκινήσουμε τον γύρο 
του νησιού. Όπου θα επισκεφτούμε και θα προσκυνήσουμε το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας (Μονή 
Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούμε το ησυχαστήριο της Αγίας , την κάρα της και την έκθεση χειροποίητων 
εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα όμορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, 
Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο και πιο όμορφο χωριό της Τήνου, τον Πύργο. Εδώ θα δούμε το σπίτι 
και το εργαστήριο του περίφημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το μουσείο των Τήνιων 
καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. 
Γεύμα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια. Επιστροφή και το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην 
γραφική Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ)
Πρωινό και στη συνέχεια περιήγηση στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Θα δούμε το ναό της 
Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το Σκευοφυλάκιο,  το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων 
και τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όμορφη Χώρα και το μεσημέρι μεταφορά στο 
λιμάνι της Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από 
Καμένα Βούρλα, Αλαμάνα, Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ και ξεκούραση, 
φθάνουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Το πούλμαν συνοδεύει τους εκδρομείς και στο νησί της Τήνου

Τιμή συμμετοχής για       4 ημέρες /2 νύκτες : 

Δωμάτια NIKH 165€ -

Δωμάτια PALLADA / FLORA / SOULA 169€ -

  Hotel LEANDROS 2* 179€ ΠΡΩΙΝΟ
Hotel LITO 2* / OASIS 2* 185€ ΠΡΩΙΝΟ
Hotel AGERI 3* / AFRODITI 2* 199€ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση  – 30% , 
Επιβάρυνση μονόκλινου  + 30%  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – 
Τήνος – Ραφήνα σε σαλόνια. Τις 2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα 2 πρωινά 
στα ξενοδοχεία (εκτός από το δωμάτια ΝΙΚΙ, PALLADA, SOULA, FLORA  που δεν περιλαμβάνουν 
πρωινά).Το γύρο του νησιού.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ . 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. ∆ηµοτικούς φόρους ξενοδοχείων.



ΠΡΕΒΕΖΑΠΡΕΒΕΖΑ
    ΛευκάδαΛευκάδα  ––  ΠάργαΠάργα  ––  ΣύβοταΣύβοτα

  33  ημέρεςημέρες    

1515  ––  1717  ΙουνίουΙουνίου  20192019
                                      11ηη    ημέρα:ημέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ––  ΑΡΤΑΑΡΤΑ  ––  ΠΑΡΓΑΠΑΡΓΑ  --  ΠΡΕΒΕΖΑΠΡΕΒΕΖΑ  (440(440  χλμ)χλμ)                                                                

ΑναχώρησηΑναχώρηση  απόαπό  τοτο  γραφείογραφείο  μαςμας  στιςστις  07:30.07:30.  ΔιαΔια  μέσωμέσω  ΓρεβενώνΓρεβενών  (στάση(στάση  γιαγια  καφέ)καφέ)  -Ιωαννίνων-Ιωαννίνων  
φτάνουμεφτάνουμε  στοστο  περίφημοπερίφημο  γεφύριγεφύρι  τηςτης  Άρτας,Άρτας,  γνωστόγνωστό  γιαγια  τητη  σπάνιασπάνια  αρχιτεκτονικήαρχιτεκτονική  τουτου  καικαι  τοτο  θρύλοθρύλο  
τουτου  πρωτομάστορα.πρωτομάστορα.  ΣυνεχίζονταςΣυνεχίζοντας  φτάνουμεφτάνουμε  στηνστην  πόληπόλη  τηςτης  Πρέβεζας.Πρέβεζας.  ΧρόνοςΧρόνος  ελεύθεροςελεύθερος  γιαγια  μιαμια  
περιήγησηπεριήγηση  στηνστην  πόληπόλη  καικαι  γεύμαγεύμα  εξεξ  ιδίωνιδίων  καικαι  καταλήγουμεκαταλήγουμε  στοστο  ξενοδοχείοξενοδοχείο  μας,μας,  πουπου  βρίσκεταιβρίσκεται  στηνστην  
περιοχήπεριοχή  τηςτης  Πρέβεζας.Πρέβεζας.  ΤακτοποίησηΤακτοποίηση  καικαι  ξεκούραση.ξεκούραση.  ΤοΤο  βράδυβράδυ  θαθα  περπατήσουμεπερπατήσουμε  καικαι  θαθα  
απολαύσουμεαπολαύσουμε  τοτο  ποτόποτό  μαςμας  στηστη  παραλία,παραλία,  σταστα  στενάστενά  καικαι  τιςτις  ανηφοριέςανηφοριές  τηςτης  πανέμορφηςπανέμορφης  Πάργας.Πάργας.  
Διανυκτέρευση.Διανυκτέρευση.
  
22ηη  ημέρα:ημέρα:  ΛΕΥΚΑΔΑΛΕΥΚΑΔΑ  ––  ΝΥΔΡΙΝΥΔΡΙ  //  κρουαζιέρακρουαζιέρα  ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ  ––  ΙΘΑΚΗΙΘΑΚΗ  --  ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΚΕΦΑΛΟΝΙΑ  (100(100  χλμ)χλμ)

ΠρόγευμαΠρόγευμα  καικαι  αναχώρησηαναχώρηση  γιαγια  τητη  ΛευκάδαΛευκάδα  καικαι  γιαγια  τοτο  κοσμοπολίτικοκοσμοπολίτικο  Νυδρί,Νυδρί,  απ’απ’  όπουόπου  θαθα  πάρουμεπάρουμε  
τοτο  καράβικαράβι  γιαγια  τηντην  προαιρετικήπροαιρετική  κρουαζιέρακρουαζιέρα  μαςμας  στοστο  Σκορπιό,Σκορπιό,  τοτο  νησίνησί  τουτου  Ωνάση,Ωνάση,  στηστη  σπηλιάσπηλιά  τουτου  
ΠαπανικολήΠαπανικολή  καικαι  στηστη  ΜαδουρήΜαδουρή  τοτο  νησίνησί  τουτου  ΒαλαωρίτηΒαλαωρίτη  ((  Πριγκηπονήσια)Πριγκηπονήσια)  καικαι  εφόσονεφόσον  τοτο  επιτρέπουνεπιτρέπουν  
οιοι  καιρικέςκαιρικές  συνθήκεςσυνθήκες  ηη  κρουαζιέρακρουαζιέρα  μαςμας  θαθα  γίνειγίνει  μεγαλύτερημεγαλύτερη  καικαι  θαθα  επισκεφθούμεεπισκεφθούμε  καικαι  τοτο  ΦισκάρδοΦισκάρδο  
τηςτης  Κεφαλονιάς.Κεφαλονιάς.  ΕπιστροφήΕπιστροφή  στοστο  Νυδρί.Νυδρί.  ΣτάσηΣτάση  γιαγια  μιαμια  βόλταβόλτα  στηνστην  πόληπόλη  τηςτης  ΛευκάδαςΛευκάδας  καικαι  
επιστροφήεπιστροφή  στοστο  ξενοδοχείο.ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.Διανυκτέρευση.

33ηη  ημέραημέρα  ::  ΣΥΒΟΤΑΣΥΒΟΤΑ  ––  ΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ  --  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (440(440  χλμ)χλμ)
    Πρόγευμα.Πρόγευμα.  ΗΗ  ημέραημέρα  τηςτης  επιστροφής,επιστροφής,  μαςμας  δίνειδίνει  τηντην  δυνατότηταδυνατότητα  νανα  γνωρίσουμεγνωρίσουμε  κομμάτιακομμάτια  τηςτης  

ΘεσπρωτικήςΘεσπρωτικής    γης.γης.  ΠρώτοςΠρώτος  σταθμόςσταθμός  τατα  ΣύβοταΣύβοτα  πουπου  αποτελούναποτελούν  πόλοπόλο  έλξηςέλξης  γιαγια  επισκέπτεςεπισκέπτες  απαπ  όλοόλο  
τοντον  κόσμοκόσμο  γιαγια  τηντην  φυσικήφυσική  τουςτους  προίκα,προίκα,  καικαι  τιςτις  όμορφεςόμορφες  ακρογιαλιέςακρογιαλιές  μεμε  τατα  καταγάλανακαταγάλανα  νερά.νερά.  ΧρόνοςΧρόνος  
αρκετόςαρκετός  γιαγια  νανα  γνωρίσουμεγνωρίσουμε  τοντον  χώροχώρο  καικαι  νανα  ευχαριστηθούμεευχαριστηθούμε  τοτο  καφεδάκικαφεδάκι  μας.μας.  ΣυνεχίζονταςΣυνεχίζοντας  τητη  
διαδρομήδιαδρομή  μαςμας  καταλήγουμεκαταλήγουμε  στηστη  θρυλικήθρυλική  πόληπόλη  τωντων  Ιωαννίνων.Ιωαννίνων.  ΣταΣτα  σκιεράσκιερά  πλατάνιαπλατάνια  τουτου  ΜόλουΜόλου  
μπορούμεμπορούμε  νανα  γευματίσουμεγευματίσουμε  (εξ(εξ  ιδίων)ιδίων)  ήή  νανα  επισκεφτούμεεπισκεφτούμε  προαιρετικάπροαιρετικά  τοτο  νησάκινησάκι  τηςτης  ΚυράΚυρά  
Φροσύνης.Φροσύνης.  ΚάνονταςΚάνοντας  τιςτις  απαραίτητεςαπαραίτητες  στάσειςστάσεις  φτάνουμεφτάνουμε  στηστη  πόληπόλη  μας.μας.

ΤιμήΤιμή  συμμετοχήςσυμμετοχής  ::  
ΝΙΚΟΝΙΚΟ  2*,2*,  ΚανάλιΚανάλι      119€119€  μεμε  ημιδιατροφήημιδιατροφή

                      ΚΑΝΑΛΙΚΑΝΑΛΙ  3*3*,,  ΚανάλιΚανάλι      145€145€  μεμε  ημιδιατροφήημιδιατροφή

              ΜΑΡΓΑΡΩΝΑΜΑΡΓΑΡΩΝΑ  3*3*,,  ΠρέβεζαΠρέβεζα      159€159€  μεμε  ημιδιατροφήημιδιατροφή

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  ::    ΜεταφοράΜεταφορά  μεμε  πούλμανπούλμαν  τουτου  γραφείουγραφείου  μας.μας.  ΤιςΤις  22  διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις  σεσε  
επιλεγμένοεπιλεγμένο  ξενοδοχείοξενοδοχείο  ΗμιδιατροφήΗμιδιατροφήΤιςΤις  ξεναγήσειςξεναγήσεις  --  περιηγήσειςπεριηγήσεις  πουπου  αναφέρονταιαναφέρονται  στοστο  
πρόγραμμα.πρόγραμμα.    ΣυνοδόΣυνοδό  --  αρχηγόαρχηγό  τουτου  γραφείουγραφείου  μας.μας.    ΑσφάλειαΑσφάλεια  αστικήςαστικής  ευθύνηςευθύνης  ..  ΦΠΑ.ΦΠΑ.  

ΔΕΝΔΕΝ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  ::  ΕισόδουςΕισόδους  μουσείωνμουσείων  καικαι  αρχαιολογικώναρχαιολογικών  χώρων,χώρων,  επιπλέονεπιπλέον  γεύματα,γεύματα,  ποτά,ποτά,  
φιλοδωρήματαφιλοδωρήματα  καικαι  ότιότι  αναφέρεταιαναφέρεται  ωςως  προαιρετικόπροαιρετικό  στοστο  πρόγραμμα.πρόγραμμα.  ΔημοτικούςΔημοτικούς  φόρουςφόρους  ξενοδοχείων.ξενοδοχείων.



  

ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  
ΠΠάάρργγαα  --  ΣΣύύββοοτταα        

33  ηημμέέρρεεςς      

1155  ––  1177  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199  
  

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

ΑΑννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  τταα  γγρρααφφεείίαα  μμααςς  σσττιιςς    0077::3300..  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..    

ΔΔιιαανν//σσηη..  
    

22ηη  ηημμέέρραα::  ΛΛΕΕΥΥΚΚΑΑΔΔΑΑ  ––  ΝΝΥΥΔΔΡΡΙΙ  //  κκρροουυααζζιιέέρραα  ΠΠΡΡΙΙΓΓΚΚΗΗΠΠΟΟΝΝΗΗΣΣΑΑ  ––  ΙΙΘΘΑΑΚΚΗΗ  --  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΑΑ    

ΠΠρρόόγγεευυμμαα  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))  κκααιι  εεφφόόσσοονν  ττοο  εεππιιττρρέέπποουυνν  οοιι  κκααιιρριικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ηη  κκρροουυααζζιιέέρραα  μμααςς  θθαα  γγίίννεειι  

μμεεγγααλλύύττεερρηη  κκααιι  θθαα  εεππιισσκκεεφφθθοούύμμεε  κκααιι  ττοο  ΦΦιισσκκάάρρδδοο  ττηηςς  ΚΚεεφφααλλοοννιιάάςς..  ΕΕππιισσττρροοφφήή  σσττοο  ΝΝυυδδρρίί..  ΚΚααττεευυθθυυννόόμμαασσττεε  

σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς  ,,  δδεείίππννοο  κκααιι    ββόόλλτταα  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς  ΛΛεευυκκάάδδααςς..    
  

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

    ΠΠρρόόγγεευυμμαα..  ΗΗ  ηημμέέρραα  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  ττοο  κκααφφεεδδάάκκιι  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..                  
                                                                      

ΤΤιιμμήή  σσυυμμμμεεττοοχχήήςς      

HHootteell  SSuunnsshhiinnee  IInnnn  33**  ΛΛυυγγιιάά  ––  ΛΛεευυκκάάδδοοςς    111199€€   ππρρωωιιννόό  

                                                  HHootteell  LLeeffkkaass  33**  ΛΛεευυκκάάδδαα      115555€€   ππρρωωιιννόό  
  

ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΕΕΙΙ  ::  

ΜΜεεττααφφοορράά  μμεε  πποούύλλμμαανν  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..  

  ΤΤιιςς  22  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς..  ΠΠρρωωιιννόόΤΤιιςς  ξξεεννααγγήήσσεειιςς  --  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..  ΔΔηημμοοττιικκοούύςς  φφόόρροουυςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν..  

  

  



ΑΙΓΙΝΑ -ΑΘΗΝΑ 
Μουσείο Ακρόπολης   

  3 ημέρες   

15 – 17 Ιουνίου 2019 
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΙΓΙΝΑ (520 χλμ).  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:00. Μέσω Λάρισας, Λαμίας και με ενδιάμεσες 
στάσεις καθοδόν, άφιξη  στο  λιμάνι  του Πειραιά.  Επιβίβαση  στο πλοίο  και  απόπλους.  Άφιξη  στην  
Αίγινα  και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας 
προτείνουμε βόλτα στην Αγία Μαρίνα. Προαιρετικά δείπνο, στις γραφικές παραθαλάσσιες  
ταβέρνες της περιοχής. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα : ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 

Το πρωί, ξεκινάμε για την Αφαία, μέσα στο πευκόδασος και σε περίοπτη θέση θα συναντήσουμε την 
Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά, από τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη πνευμα
τική άνθιση και αποτελεί καταφύγιο πολλών προσκυνητών .Επόμενη στάση ο ναός της Αφαίας από τα 
πιο εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής εποχής.  Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Μοναστήρι  
του Αγίου Νεκταρίου κτισμένο γύρω στο 1904 - 1910, από τον Επίσκοπο Πενταπόλεως Νεκτάριο οπού  
το 1961 ανακηρύχθηκε Άγιος. Το Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου είναι γυναικεία Μονή και σε 
 αυτό ζουν 14 μοναχές.  Συνεχίζουμε για το Ψαροχώρι της Πέρδικας. Η Πέρδικα είναι ένας παλιός  
παραδοσιακός οικισμός κτισμένος γύρω από το λιμάνι. Η μια πλευρά της είναι όλη ένα πλακόστρωτο  
υπερυψωμένο μπαλκόνι πάνω από την θάλασσα. Στη σειρά στο πεζόδρομο υπάρχουν ταβέρνες,  
πασίγνωστες για τα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά τους, ουζερί, μπαρ και καφετέριες. Ο πεζόδρομος 
συνεχίζεται με παγκάκια ανάμεσα σε φοίνικες, όπου μπορεί κανείς να ρεμβάσει και να απολαύσει το  
ηλιοβασίλεμα βλέποντας τον ήλιο να χάνεται. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ).  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αθήνα Θα δούμε την Βουλή, το Ζάππειο, το Παναθηναϊκό στάδιο καθώς  
και το νέο μουσείο της Ακρόπολης. Παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις στη διαδρομή μας, άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 
 

  

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  

Hotel GALINI / MAGDA 2*, Αγία Μαρίνα  139€ πρωινό 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Μεταφορές -μετακινήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πούλμαν του 

γραφείου μας. Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Πειραιάς- Αίγινα με επιστροφή σε σαλόνια.  Δύο διανυκτερεύσεις  
Πρωινό Συνοδός του γραφείου μας Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Ότι αναφέρεται  ως προαιρετικό, εξ ιδίων , προτεινόμενο. Δημοτικούς φόρους 
ξενοδοχείου.  



                      

ΚΕΡΚΥΡΑ 
   3 ημέρες   

15 – 17 Ιουνίου 2019 
 
 

1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ- ΚΑΝΟΝΙ  ( 370 χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 για Ηγουμενίτσα. Δια μέσου Γρεβενών (στάση για 
καφέ), Μετσόβου, Ιωαννίνων, φθάνουμε στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη στο 
όμορφο νησί των Φαιάκων. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και βόλτα στην όμορφη πόλη της 
Κέρκυρας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επίσκεψη στο Κανόνι στην νότια άκρη 
του ακρωτηρίου της Παλαιόπολης. Η περιοχή του Κανονιού είναι μια από τις γραφικότερες της 
Ελλάδος με θέα τα δυο νησάκια τη Μονή Βλαχερνών και το Ποντικονήσι, που αποτελούν το 
σήμα κατατεθέν της Κέρκυρας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ. (100χλμ) 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-91 η αυτοκράτειρα της 
Αυστρίας Ελισάβετ. Ξενάγηση στο Αχίλλειο και αναχώρηση για την πόλη της Κέρκυρας. 
Επίσκεψη στο Βρετανικό Παλάτι, το Ναό – Μητρόπολη του Αγίου Σπυρίδωνα, το Δημαρχείο. 
Στην συνέχεια επίσκεψη στο ωραιότερο κομμάτι της Κέρκυρας την Παλαιοκαστρίτσα. Κατά την 
διαδρομή περνάμε από περιοχές πνιγμένες στο πράσινο για να φτάσουμε στο καλύτερο και πιο 
τουριστικό σημείο της Κέρκυρας με γραφικούς όρμους, απότομους βράχους και ένα καταγάλανο 
κόλπο. Επίσκεψη στη Μονή Θεοτόκου που ιδρύθηκε το 1225, το τωρινό κτίσμα είναι του 18ου-
19ου αι. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(370χλμ.)  

Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Επιβίβαση στο F/B για Ηγουμενίτσα και από εκεί 
στάση για βόλτα και καφέ στα όμορφα Ιωάννινα. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη δια μέσου 
Γρεβενών. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη το βράδυ. 
                          
 

           Τιμή συμμετοχής : 

 

    IPSOS HOLIDAYS 3*(Yψος)    145 € πρωινό 
  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας Τις περιηγήσεις – ξεναγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας  Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο. Πρωινό Τα εισιτήρια του F/B για Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα σαν προαιρετικό, είσοδοι μουσείων, νυχτερινών κέντρων.  
Δημοτικούς Φόρους ξενοδοχείων.         
 

 



ΘΑΣΟΣ 
   3 ημέρες   

15 –17 Ιουνίου 2019 
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΑΣΟΣ (230 χλμ) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση για Κεραμωτή απ΄όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο για το βορειότερο νησί του Αιγαίου την όμορφη Θάσο. Άφιξη στο καταπράσινο νησί, και 
ξεκινάμε να το γνωρίσουμε από τον Λιμένα την πρωτεύουσα του νησιού. Θα δούμε τα ερείπια του 
ναού του Ποσειδώνα, του ιερού του Διονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο θέατρο, στο οποίο ακόμα και 
σήμερα δίνονται παραστάσεις, την Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. Επόμενος σταθμός μας 
το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα : ΘΑΣΟΣ (70 χλμ.) 

Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τις υπόλοιπες ομορφιές του νησιού. Θα ξεκινήσουμε από το 
Μοναστήρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ του προστάτη του νησιού, τις Αλυκές με τα αρχαία ορυχεία 
μαρμάρου Συνεχίζουμε για την Παναγιά με τα σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό Μακεδονικό 
ρυθμό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγίας. Θα γευματίσουμε εξ’ ιδίων όπου βολέψει το 
πρόγραμμα μας και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βραδάκι μια βόλτα στα 
Λιμενάρια την όμορφη κωμόπολη στα νοτιοδυτικά του νησιού με καταπληκτικές καφετέριες. Μπαρ, 
μαγαζιά και πάγκους με σουβενίρ. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : ΘΑΣΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  (230 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Λιμένα. Χρόνος για  προαιρετικό γεύμα ή να χαλαρώσετε κάνοντας τα 
ψώνια σας μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου. Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. Στάση στη 
Καβάλα για βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  
 

 
Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel ARTEMIS 3*, Σκάλα Πρίνου  125€ με πρωινό  

Hotel GALINI / PHILOXENIA INN 2*, Λιμένας  139€ με πρωινό  

 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις 2 διανυκτερεύσεις  σε 

επιλεγμένο ξενοδοχείο Πρωινό Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  ΦΠΑ 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 

πρόγραμμα ως προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείου.  



ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ--ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ    
ΑΑρράάχχωωββαα  ––  ΜΜοοννήή  ΑΑγγάάθθωωννοοςς  ––  ΔΔεελλφφοοίί  

      33  ηημμέέρρεεςς      

1155  ––  1177  ΙΙοουυννίίοουυ  22001199  
  
  

11ηη  μμέέρραα  ::  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ––  ΛΛΟΟΥΥΤΤΡΡΑΑ  ΥΥΠΠΑΑΤΤΗΗΣΣ  ––  ΜΜΟΟΝΝΗΗ  ΑΑΓΓΑΑΘΘΩΩΝΝΟΟΣΣ  --  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ((335500  χχλλμμ))  

  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  σσττιιςς  0077..0000  ααππόό  ττοο  γγρρααφφεείίοο  μμααςς..  ΚΚάάννοοννττααςς  μμιιαα  σσττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ  ,,  φφθθάάννοουυμμεε  

σσττοο  ααννδδρριικκόό  μμοονναασσττήήρριι  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ττοουυ  ΟΟσσίίοουυ  ΑΑγγάάθθωωνναα  μμεε  πποολλλλάά  κκεειιμμήήλλιιαα  κκααιι    μμοουυσσεείίοο  

ΦΦυυσσιικκήήςς  ΙΙσσττοορρίίααςς  σσττιιςς  κκααττάάφφυυττεεςς  ππλλααγγιιέέςς  ττιιςς  ΟΟίίττηηςς..  ΚΚααττηηφφοορρίίζζοοννττααςς  θθαα  εεππιισσκκεεφφττοούύμμεε  ττοο  χχωωρριιόό  

ττηηςς  ΥΥππάάττηηςς  κκααιι  θθαα  κκααττααλλήήξξοουυμμεε  σστταα  ΛΛοουυττρράά  γγιιαα  γγεεύύμμαα  εεξξ  ιιδδίίωωνν..  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ΛΛααμμίίαα  όόπποουυ  

ββρρίίσσκκεεττααιι  ττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  μμααςς..  ΤΤαακκττοοπποοίίηησσηη  σστταα  δδωωμμάάττιιαα..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  
                                                                                                                      

22ηη  μμέέρραα::  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ  ––  ΚΚΑΑΡΡΠΠΕΕΝΝΗΗΣΣΙΙ  ––  ΠΠΑΑΝΝΑΑΓΓΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΩΩΤΤΙΙΣΣΣΣΑΑ  ((220000  χχλλμμ))  

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  εελλααττοοσσκκέέππαασσττηη  ΕΕυυρρυυττααννίίαα..  ΣΣττάάσσηη  γγιιαα  κκααφφέέ  κκααθθοοδδόόνν  κκααιι  μμέέσσαα  

ααππόό  μμιιαα  μμααγγεευυττιικκήή  δδιιααδδρροομμήή  σσττοο  φφααρράάγγγγιι  ττοουυ  ΚΚααρρππεεννηησσιιώώττηη  φφθθάάννοουυμμεε  σσττηηνν  ΜΜοοννήή  

ΠΠρροουυσσιιώώττιισσσσααςς,,  λλααξξεευυμμέέννηη  σσεε  ββρράάχχοο,,  πποουυ  έέχχττιισσαανν  ττοο  882299  μμ..χχ..  οοιι  μμοοννααχχοοίί  ΔΔιιοοννύύσσιιοοςς  κκααιι  

ΤΤιιμμόόθθεεοοςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  έέφφεερραανν  ττηηνν  εειικκόόνναα  ττηηςς  ΠΠααννααγγίίααςς  ααππόό  ττηηνν  ΠΠρροούύσσαα  ττηηςς  ΜΜιικκρράάςς  ΑΑσσίίααςς,,  πποουυ  

σσώώθθηηκκεε  ααππόό  θθααύύμμαα  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττωωνν  εειικκοοννοομμααχχιιώώνν..  ΓΓεεύύμμαα  κκααθθοοδδόόνν  εεξξ  ιιδδίίωωνν  κκααιι  άάφφιιξξηη  σσττηη  

γγρρααφφιικκήή  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ννοομμοούύ  ττοο  ΚΚααρρππεεννήήσσιι  όόπποουυ  θθαα  ππααρρααμμεείίννοουυμμεε  γγιιαα  ββόόλλτταα  κκααιι  γγννωωρριιμμίίαα  

μμεε  ττηηνν  ππόόλληη..  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  γγιιαα  ττηηνν  ΛΛααμμίίαα  άάφφιιξξηη  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..  ΞΞεεκκοούύρραασσηη..  ΠΠρροοααιιρρεεττιικκήή  

δδιιαασσκκέέδδαασσηη..  ΔΔιιααννυυκκττέέρρεευυσσηη..  

  
33ηη  μμέέρραα::  ΛΛΑΑΜΜΙΙΑΑ  ––  ΔΔΕΕΛΛΦΦΟΟΙΙ  ––  ΑΑΡΡΑΑΧΧΩΩΒΒΑΑ  ––  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ((445500  χχλλμμ))    

ΠΠρρωωιιννόό  κκααιι  ααννααχχώώρρηησσηη..  ΑΑννηηφφοορρίίζζοοννττααςς    ττοονν  ΜΜππρράάλλοο  κκααιι  ππεερρννώώννττααςς  έέξξωω  ααππόό  ττηηνν  ΆΆμμφφιισσσσαα  

φφττάάννοουυμμεε  σσττοονν  οομμφφααλλόό  ττηηςς  ΓΓήήςς  ττοουυςς  ΔΔεελλφφοούύςς..  ΧΧρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  μμοουυσσεείίοο  

κκααιι  ττοονν  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  χχώώρροο..  ΣΣττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  μμεεττάάββαασσηη  σσττηηνν  ΑΑρράάχχωωββαα,,  χχρρόόννοοςς  εελλεεύύθθεερροοςς  γγιιαα  

ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππόόλληη  κκααιι  ααγγοορράά  ααννααμμννηησσττιικκώώνν  κκααιι  ττοοππιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..  ΑΑννααχχώώρρηησσηη  κκααιι  μμεε  

εεννδδιιάάμμεεσσεεςς  σσττάάσσεειιςς  γγιιαα  κκααφφέέ  φφττάάννοουυμμεε  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  

  

ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ::  
  

Hotel ΕΛΕΝΑ 3*(Λαμία)   119€ με πρωινό  

       
  

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

ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππρρόόγγρρααμμμμαα..ΤΤιιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσεε  εεππιιλλεεγγμμέέννοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο..  ΠΠρρωωιιννόό..  

ΑΑρρχχηηγγόό  ––  σσυυννοοδδόό  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς..    ΑΑσσφφάάλλεειιαα  αασσττιικκήήςς  κκααιι  εεππααγγγγεελλμμααττιικκήήςς  εευυθθύύννηηςς  ..  ΦΦΠΠΑΑ    

  

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

ννυυχχττεερριιννώώνν  κκέέννττρρωωνν..  ΔΔηημμοοττιικκοούύςς  φφόόρροουυςς  ξξεεννοοδδοοχχεείίωωνν..              

  

  



 

ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 

ΑΙΔΗΨΟΣ 
   3 ημέρες   

15 – 17 Ιουνίου 2019 
 

1η μέρα  : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΟΣ - ΑΙΔΗΨΟΣ (400χλμ.) 
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 για Εύβοια. Δια μέσου Λάρισας (στάση για καφέ) άφιξη στην 
Γλύφα από όπου θα πάρουμε το F/B για τον Αγιόκαμπο της Εύβοιας. Στην συνέχεια αναχώρηση για το 
Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι φυλάσσεται 
το σκήνωμα του αγίου, το οποίο το έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την 
καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς για προσκύνημα και γεύμα. Αναχώρηση και 
άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το 
ξενοδοχείο Thermae Sylla για καφέ. Χρόνος ελεύθερος στην παραλία της Αιδηψού.  Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΛΙΜΝΗ - ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ – ΩΡΕΟΙ (90χλμ.) 

Πρόγευμα και αναχώρηση για το παραδοσιακό ψαροχώρι, τη Λίμνη όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ. 
Συνεχίζουμε για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό 
μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο, που ιδρύθηκε το 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 
1877. Το μοναστήρι έχει μέσα κι έξω βρύσες με κρυστάλλινο νερό. Επόμενος σταθμός μας οι Ωρεοί, ένα 
από τα περισσότερο γνωστά παραλιακά χωριά στην βόρεια Εύβοια. Γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας Ελεύθερος χρόνος. Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
3ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280χλμ.) 
 Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, απ’ όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο 
για την Γλύφα. Άφιξη και αναχώρηση για τον Βόλο. Ελεύθερος χρόνος στα ξακουστά ουζερί της όμορφης 
παραλίας της πόλης για γεύμα εξ ιδίων. Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη μας. 

 

Τιμή συμμετοχής :  
 

HOTEL ARTEMISION 2*, Αιδηψός  109€ με πρωινό 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: Μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας  - Τις 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο – 

Διατροφή. - Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραμμα - Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας - Τα 
εισιτήρια του F/B για Αγιόκαμπο – Γλύφα  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται 

στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων. 
 
 



 

ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ  
   3 ημέρες   

15 – 17 Ιουνίου 2019 
 

 
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΛΙΤΟΧΩΡΟ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ (120 χλμ) 
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.30 . Ύστερα από µια σύντομη αλλά ευχάριστη διαδρομή 
φτάνουµε στο παραδοσιακό Λιτόχωρο που κουρνιάζει στους πρόποδες του Ολύµπου.  Θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο(προαιρετικό γεύμα) στη γραφική κωμόπολη που συνδυάζει εξαιρετικά το βουνό με 
τη θάλασσα και αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για βόλτες στα καλύτερα σημεία της ευρύτερης 
περιοχής. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
2η ηµέρα: ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ – ΠΑΛΑΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ (40 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον παλιό Άγιο Παντελεήµονα, ένα από τα καλύτερα δείγµατα 
παραδοσιακής µακεδονίτικης αρχιτεκτονικής στη Β. Ελλάδα.  Χρόνος για βόλτα, φαγητό και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. ∆ιανυκτέρευση.  
 
3η ηµέρα: ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ – ΔΙΟΝ – ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (200 χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο του ∆ίον. Μία αρχαιότατη πόλη στρατηγικής 
σηµασίας και µια από τις πιο φηµισµένες µακεδονικές πολιτείες. Συνεχίζουµε για το Ελατοχώρι 
έναν ιδανικό προορισµό  για όλες της εποχές του χρόνου. Η µαγευτική θέα στον µυθικόΌλυµπο και 
η άγρια οµορφιά της ορεινής φύσης µε τα πυκνά δάση, µπορεί να κερδίσει κάθε επισκέπτη.  
Χρόνος για καφέ και φαγητό. Επιστροφή προς την πόλη µας.  Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη  το 
απόγευμα. 
 

           Τιμή συμμετοχής : 

  Hotel KRONOS 3* sup   125€ πρωινό 
 
 

 
Περιλαμβάνει: 
-Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. - Τις διανυκτερεύσεις - Πρωινό. 
-Αρχηγό-συνοδό του γραφείου µας. - Περιηγήσεις σύμφωνα µε το πρόγραμμα.  
-Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης  και ΦΠΑ . 
 
∆εν περιλαμβάνει: 
-Εισόδους µουσείων, επιπλέον γεύµατα, ποτά και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό, προτεινόµενο ή εξ ιδίων. Φόρο διαµονής. 



ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ  
   3 ημέρες   

         15 – 17 Ιουνίου 2019 
 
1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΟΡΤΑΡΙΑ- ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ- ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (260 χλμ.)  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 08.00 και αναχώρηση. Άφιξη στο Πήλιο και στην Πορταριά για βόλτα. 
Συνεχίζουμε για την Μακρυνίτσα, το μπαλκόνι του Βόλου, για περίπατο και καφέ στην όμορφη πλατεία. 
Επόμενη στάση στα Χάνια με τα όμορφα σπίτια, τα καλντερίμια και τις γραφικές ταβέρνες (προαιρετικό 
γεύμα). Άφιξη στον Άγιο Ιωάννη και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.  Διανυκτέρευση.  

. 

2η μέρα: ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΖΑΓΟΡΑ  (50 χλμ.)   

Πρωινό και αναχώρηση για τη Ζαγορά όπου θα επισκεφθούμε το Ελληνοσχολείο,  των Ρήγα Φεραίου και  
Άνθιμου Γαζή, την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, την βιβλιοθήκη και την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Στο 
δρόμο για τον Αγ. Ιωάννη στάση στον Κiσσό για να επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγ. Μαύρας. 
Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος και το βράδυ προαιρετικό δείπνο και 
γλέντι. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ – ΒΟΛΟΣ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (260 χλμ.) 

Πρωινό και μετά από μία όμορφη διαδρομή φτάνουμε στις Μηλιές, ένα από τα γραφικότερα χωριά του 
Πηλίου και πατρίδα του Άνθιμου Γαζή. Ιδιαίτερα αξιόλογος είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός όπου κατέληγε 
το τρενάκι του Πηλίου (Μουτζούρης), το οποίο ξεκίνησε πριν 100 χρόνια. Σταμάτησε το 1973 και από το 
1996 μέχρι σήμερα κάνει τη διαδρομή Άνω Λεχώνια – Μηλιές. Θα έχουμε προαιρετικά την εμπειρία της 
διαδρομής με το τρενάκι μέχρι τα Άνω Λεχώνια. Καταλήγουμε στην γραφική παραλία του Βόλου. Γεύμα εξ’ 
ιδίων, και αναχώρηση. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη νωρίς το βράδυ. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Hotel MARO 3*, Άγιος Ιωάννης   125€ με πρωινό  
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας. Τις διανυκτερεύσεις. Πρωινό. 

Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. 

Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. ΦΠΑ.  
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα και ότι 

αναφέρεται ως προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων. 
 



 

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 
Αράχωβα – Λιβαδειά  - Αμφίκλεια     

3 ημέρες   

15 – 17 Ιουνίου 2019 
 

1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ (400χλμ.) 

Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 08:00. Μέσω Λεπτοκαριάς, Αλαμάνας, Μπράλλου  κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις για καφέ και ξεκούραση φθάνουμε στην πρωτεύουσα του νομού Βοιωτίας την πόλη της Λειβαδιάς 
χτισμένη στους πρόποδες του Ελικώνα, σημαντικό οικονομικό και εμπορικό κέντρο. Γεύμα εξ ιδίων. Το 
απόγευμα  αναχώρηση για την παραλιακή πόλη της αρχαίας Φωκίδας η οποία αποτελεί ένα ασφαλές λιμάνι στις 
βόρειες ακτές του Κορινθιακού κόλπου την Αντίκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.  
Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ - ΑΡΑΧΩΒΑ - ΔΕΛΦΟΙ - ΙΤΕΑ - ΔΙΣΤΟΜΟ – ΑΝΤΙΚΥΡΑ(120χλμ 

 Πρωινό. Πρώτος μας σταθμός η Μονή Οσίου Λουκά, η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της 
μεσοβυζαντινής τέχνης και αρχιτεκτονικής και περιλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το γραφικό ορεινό χωριό της Αράχωβας 
χτισμένο στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 950 μ. Όμορφα πέτρινα σπίτια, στενοί δρόμοι και πηγές 
ολόγυρα είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ο επισκέπτης. Στο κέντρο της πόλης ο βράχος της Ώρας τυλιγμένος 
στον κισσό και το νεοκλασικό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου, είναι αληθινά στολίδια της Αράχωβας. Στάση για 
καφέ στην περιοχή. Επόμενος σταθμός μας οι Δελφοί το σημείο που οι αρχαίοι αποκαλούσαν «Ομφαλό της 
Γης» και δεν είχαν άδικο. Θα επισκεφθούμε το αρχαιολογικό  μουσείο των Δελφών. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Ιτέα, παραλιακή κωμόπολη του νομού Φωκίδας και κεντρικό λιμάνι του. Από την παραλία της κοιτώντας 
προς τη θάλασσα μπορεί κανείς να διακρίνει το Γαλαξίδι, ακόμα και την Πελοπόννησο. Γεύμα εξ ιδίων στην 
περιοχή. Περνώντας από το ιστορικό και μαρτυρικό χωριό Δίστομο, επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας στην 
Αντίκυρα. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα : ΑΝΤΙΚΥΡΑ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ - Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ - Ν. ΠΟΡΟΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (420 χλμ.) 

 Πρωινό. Αναχώρηση για  την κωμόπολη της Αμφίκλειας  που θεωρείται διατηρητέος οικισμός με τα πανέμορφα 
παραδοσιακά  καλντερίμια τις μεγαλοπρεπέστατες εκκλησίες, απείρου κάλλους βρύσες και τις υπέροχες 
πλατείες. Μια εικόνα μοναδική αν προσθέσουμε τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Στάση για καφέ. 
Ακολουθώντας το δρόμο της επιστροφής κάνοντας στάση για φαγητό στη Ν. Αγχίαλο και καφέ στους Ν. Πόρους  
φθάνουμε το βράδυ Θεσσαλονίκη. 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

Hotel ANTIKIRA BEACH 2*, Αντίκυρα   129€ με πρωινό  
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Τη μεταφορά με πούλμαν του γραφείου μας Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΑΝΤΙΚΙRΑ BEACH. 

Πρωινό Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Επιπλέον γεύματα, φιλοδωρήματα, εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7#.CE.9C.CE.B5.CF.83.CE.BF.CE.B2.CF.85.CE.B6.CE.B1.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.BD.CE.AE_.CF.80.CE.B5.CF.81.CE.AF.CE.BF.CE.B4.CE.BF.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A3%CE%9A%CE%9F
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A6%CF%89%CE%BA%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82


ΘΑΣΟΣ 
   2 ημέρες   

16 –17 Ιουνίου 2019 
 

 
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΑΣΟΣ (230χλμ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 08.00 αναχώρηση για Κεραμωτή απ΄όπου θα επιβιβαστούμε 
στο πλοίο για το βορειότερο νησί του Αιγαίου την όμορφη Θάσο. Άφιξη, και συνεχίζουμε τη μέρα μας 
για να γνωρίσουμε  το καταπράσινο νησί. Θα δούμε το μοναστήρι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του 
προστάτη  του νησιού, τις Αλυκές με τα αρχαία ορυχεία μαρμάρου, την Παναγιά με τα σπίτια που 
διατηρούν τον παραδοσιακό Μακεδονικό ρυθμό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγιάς. Επόμενος 
σταθμός μας το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια μας. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα : ΘΑΣΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 230χλμ.) 
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε τον Λιμένα την πρωτεύουσα του νησιού. Θα δούμε τα ερείπια του 
Ιερού του Ποσειδώνα, του Ιερού του Διονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο Θέατρο, στο οποίο ακόμα 
και σήμερα δίνονται παραστάσεις, την Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό μουσείο. Θα γευματίσουμε εξ’ 
ιδίων, και θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για Κεραμωτή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις θα 
φθάσουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 
  

Τιμή συμμετοχής :  
 

hotel PHILOXENIA / VLACHOGIANNIS 2*, Σκάλα Πρίνου  85€ 

με πρωινό  
 
 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Μία διανυκτέρευση  σε 

επιλεγμένο ξενοδοχείο Πρωινό Τις περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  ΦΠΑ 
 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείου.  



ΑΪΒΑΛΙ 
4 ημέρες 

14 – 17 Ιουνίου 2019 
 

 
1η ημέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΑΪΒΑΛΙ (690χλμ)  

Συγκέντρωση στο γραφείο 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. Δια 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 επιλεγμένο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος και δείπνο.  
2η ημέρα : ΑΪΒΑΛ Ι - 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 στο κόλπο του Αιβαλιού. Επίσκεψη στον 
Ανακαινισμένο Ναό των Ταξιαρχών του 1890. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, στο Αϊβαλί. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα : ΑΪΒΑΛΙ - ΣΜΥΡΝΗ (130+130χλμ)  

Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φώκαια. Στάση στο γραφικό λιμάνι και στη συνέχεια διαμέσου 
Μενεμένης και Κορδελιού, φτάνουμε στην πολύπαθη Σμύρνη. Περιήγηση της πόλης όπου θα δούμε 
το Διοικητήριο 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. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
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 
Δούρειου Ίππου. Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο με τα αλλεπάλληλα στρώματα υπολειμμάτων 
από τις διάφορες φάσεις ύπαρξης της πόλης. Θα διασχίσουμε τα στενά των Δαρδανελίων, 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*  135 € με ημιδιατροφή   

    HOTEL FILA/KALIF 3*  139 € με ημιδιατροφή 

HOTEL GRAND TEMIZEL 5*   155 € με ημιδιατροφή 
 
Περιλαμβάνει: 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. 
Δεν περιλαμβάνει: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Επιπλέον γεύματα, ποτά, 

φιλοδωρήματα . Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα. 
 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
   4 ημέρες   

14 – 17 Ιουνίου 2019 
1η μέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (620 χλμ) 
Αναχώρηση στις 06.00 πμ από τα γραφεία μας και με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύνορα. Τελωνειακός έλεγχος 
 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 απόγευ-
μα. 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... 
2η μέρα :Ι. ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΑ ΤΕΙΧΗ - ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ- ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΤΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ 
Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής (Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το 
θαύμα με τα ψάρια την ημέρα της Άλωσης. Συνεχίζουμε παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη 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". Στη συνέχεια θα περάσουμε με το λεωφορείο πάνω από την 
κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου και αφού διασχίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα φτάσουμε 
στο λιμάνι Μπόσταντζι από όπου θα πάρουμε το καράβι ιδιωτικής γραμμής για την μαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. 
Άφιξη στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουμε τον γύρο του νησιού με τις παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα, για 
να θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους  επιθυμούν προτείνουμε την ανάβα-
ση-προσκύνημα στο μοναστήρι του  Αι Γιώργη του Κουδουνά με τα χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, 
Γεύμα ατομικά σε παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή με το κρατικό πλοίο της γραμμής στην Ευρωπαική ακτή και με-
τάβαση στο ξενοδοχείο 
3η μέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ-ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ- ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ-ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπό-
ρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας 
μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμα Μπαξε,την τελευ-
ταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων ,με τη πρωτοφανή χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου .Στη συνέχεια θα 
μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε  και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και σήμερα την 
Του Θεού Αγία Σοφία ,την υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή 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, την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική. 
4ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ-ΕΝΥΔΡΕΙΟ- 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 ʼΥμνος 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), στο 
οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγ-
χος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, άφιξη στη Θεσσαλονίκη.    

Τιμή συμμετοχής   

Hotel ΑΤΙΚ PALACE , Νισάντασι   159€ πρωινό 
Hotel ETERNO, πλατεία Ταξίμ   169€ πρωινό 
Hotel NOVA PLAZA SQUAREι πλατεία Ταξίμ   189€ πρωινό 
Hotel SEMINAL, πλατεία Ταξίμ   205€ πρωινό 
 
Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με υπερυψωμένο κλιματιζόμενο λεωφορείο. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδο-
χεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας.  Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ότι αναφέ-
ρεται 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. 
Η εκδρομή στα Πριγκιπόνησα, πραγματοποιείται αναλόγως των καιρικών συνθηκών. 
 



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
   4 ημέρες  βράδυ 

14 – 17Ιουνίου 2019 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (630 χλμ) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας και αναχώρηση στις 22:00μμ. Με τις απαραίτητες στάσεις, φθάνουμε στα σύ-
νορα των Κήπων , Τελωνειακός έλεγχος  και 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 Κωνσταντινούπολη νωρίς το πρωί. 
2η μέρα :Ι.ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ- ΚΑΠΑΛΙ ΤΣΑΡΣΙ -ΑΓΥΠΤΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Θα επισκεφτούμε την Ι.Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, όπου σύμφωνα με τον θρύλο έγινε το θαύμα με τα ψά-
ρια, την ημέρα της Αλωσης. Συνεχίζουμε στην σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 
καταστήματα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές, χωρίς να παραλείψουμε το απαραίτητο παραδο-
σιακό "παζάρι". Στον χρόνο αυτό έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε την βόλτα μας και στην Αιγυπτιακή αγο-
ρά(Μισίρ τσαρσί). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα προτείνουμε μια πρώτη 
γνωριμία με την πόλη, περπατώντας στα γραφικά και πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα ενθου-
σιαστείτε... 
3η μέρα: ΒΟΣΠΟΡΟΣ- ΑΝ. ΝΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ-ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΞ.- ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα μας αρχίζει με την προαιρετική κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδι-
σμένου Βοσπόρου, όπου, από θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες αριστο-
κρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκε-
φτούμε το ανάκτορο Ντολμα Μπαξε,την τελευταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων ,με τη πρωτοφανή 
χλιδή του, χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου .Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό κέντρο, για να θαυ-
μάσουμε  και να ξεναγηθούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής μέχρι και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία ,την 
υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή 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 στή-
λη του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898, το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, παραδο-
σιακούς χορούς και τραγούδια.  
4ημέρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ - 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 ʼΥμνος το 626 μ.χ. Στην συνέχεια θα κατευθυν-
θούμε στο ISTANBUL FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 10.000 διαφορετικά είδη θα-
λασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν, 
άφιξη στη Θεσσαλονίκη.    

Τιμή συμμετοχής   

Hotel ΑΤΙΚ PALACE , Νισάντασι   125€ πρωινό 
Hotel ETERNO, πλατεία Ταξίμ   135€ πρωινό 
Hotel NOVA PLAZA SQUAREι πλατεία Ταξίμ   145€ πρωινό 
Hotel SEMINAL, πλατεία Ταξίμ   155€ πρωινό 
 
 
Περιλαμβάνονται: Μεταφορές-μετακινήσεις με πούλμαν του γραφείου μας. Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενο-

δοχεία. Επιλεγμένη διατροφή. Συνοδό -αρχηγό του γραφείου μας. Ξεναγήσεις-περιηγήσεις σύμφωνα με το 
πρόγραμμα. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται:  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 αρ-
γιών ή εορτών. Τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00μμ. 
 



ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ 

14 –17 Ιουνίου 2019 

4 ημέρες πρωί  &   4 ημέρες αναχώρηση βράδυ  
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (610 χλμ.) 

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 06.00 αναχώρηση. Διέλευση απο τα σύνορα Ευζώνων και άφιξη στο 

Βελιγράδι, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία με την πόλη, θα έχετε χρόνο να περπατήσετε στα 

γραφικά δρομάκια και να κάνετε προαιρετική κρουαζιέρα στους ποταμούς Σάββα και Δούναβη. Διαν/ση. 

2η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

Πρωινό και ξενάγηση στην 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, εδώ έγινε και μουσείο για τον Ρήγα Φερραίο. Συνεχίζουμε για την 

παλιά πόλη Κόσαντσιτς με τα γραφικά πλακόστρωτα δρομάκια, την Μητρόπολη Αρχοντικό της Πριγκίπισσας 

Λιούμπιτσας, την κεντρική πλατεία Δημοκρατίας με το άγαλμα του πρίγκιπα Μιχαήλ, το Εθνικό Θέατρο, το 

Εθνικό Μουσείο, το Κοινοβούλιο το σιντριβάνι Τεράζιε και τον Ναό του Αγίου Σάβα (μεγαλύτερος των 

Βαλκανίων). Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας για να επισκεφθείτε τα εμπορικά κέντρα αλλά και 

την ανοιχτή αγορά της πόλης. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση στα Σκαδάρλια παλιά μποέμικη περιοχή με 

γραφικά εστιατόρια και παραδοσιακή ζωντανή μουσική. Διαν/ση. 

3η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΟΒΙΣΑΝΤ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη Νόβισαντ την «Αθήνα της Σερβίας»,  όπου θα δούμε το επιβλητικό 

κάστρο, το Δημαρχείο και θα γνωρίσουμε την κομψή πρωτεύουσα της επαρχίας Βοϊβοντίνα. Ελεύθερος χρόνος 

στην πόλη για βόλτα και προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο Βελιγράδι όπου θα γνωρίσουμε την περιοχή 

Dedinje με τις βίλες και το Παλάτι του Καρατζώρτζεβιτς, την περιοχή Zemum στο Νέο Βελιγράδι. Ελεύθερος 

χρόνος στη διάθεσή σας για βόλτα στην πόλη. Το βράδυ  προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση. 

4η μέρα : ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (610 χλμ.) 

Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων και με καθοδόν στάσεις, 

άφιξη το βράδυ στη Θεσ/νικη. 

 

Σημείωση : στην 4ημερη βραδινή αναχώρηση δεν γίνεται η εκδρομή στο Νόβισαντ. 
 

Τιμή συμμετοχής : 4ημερες πρωί  
 

       QUEEN ASTORIA /MR PRESIDENT 4* 179€ ημιδιατροφή 

AMSTERDAM/ 88ROOMS 4*                 185€ ημιδιατροφή   

MERCURE EXCELSIOR 4*                    189€ ημιδιατροφή  

Τιμή συμμετοχής :4ημερες βραδινή αναχώρηση  
  

       QUEEN ASTORIA /MR PRESIDENT 4* 139€ ημιδιατροφή 

AMSTERDAM/ 88ROOMS 4*                 145€ ημιδιατροφή   

MERCURE EXCELSIOR 4*                    149€ ημιδιατροφή 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας .Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

της επιλογής σας.Διατροφή.Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται στο 

πρόγραμμα. Τοπικό ελληνόφωνα ξεναγό.Έμπειρο αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης.  ΦΠΑ.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : εισόδους μουσείων, δημοτικούς φόρους  και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 

προαιρετικό. Δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων.   



ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Μπρασόβ  – Σινάϊα  – Πύργος του Δράκουλα  

  4 ημέρες   

14 –17 Ιουνίου 2019 
 

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 Βαλκανίων».Θα επισκεφθούμε τη χρυσή έπαυλη των Τσαουσέσκου – το παλάτι της Άνοιξης 
– όπως αποκαλείται – ένα υπερπολυτελές κτήριο, 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 –     175€ πρωινό 

RIN CENTRAL 4* center -     195€ ημιδιατροφή 

AMBASSADOR 4* center –   235€ 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 ξενοδοχείων.  



 
 
 

ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 
   3 ημέρες   

15 –17 Ιουνίου 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 Σουγιουτλούκ, 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. 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, 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: 
 

Hotel TRAKYA CITY 3*  κέντρο      105 € με πρωινό  

Hotel HILLY 4*                                109 € με πρωινό  

Hotel EDIRNE PALACE 4* κέντρο  119 € με 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  Διατροφή. 

Ασφάλεια αστικής – επαγγελματικής ευθύνης και ΦΠΑ 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

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

 



 

ΟΧΡΙΔΑ  
  3 ημέρες   

15 –17 Ιουνίου 2019 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΙΤΟΛΑ – ΟΧΡΙΔΑ (235 χλμ.) 
Αναχώρηση στις 07.00 από τα γραφεία μας και μέσω Αμύνταιου, Φλώρινας με στάση για καφέ, 
άφιξη στο φυλάκιο της Νίκης. Στάση στη Μπιτόλα γνωστό μοναστηράκι, προαιρετικό γεύμα και 
αναχώρηση για την Οχρίδα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. 
 
2η μέρα : ΟΧΡΙΔΑ - ΟΣΙΟ ΝΑΟΥΜ (80 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση, θα περάσουμε από τα γραφικά χωριά Λαγκαδίν, Πεστάνι και Τρέπγιτσα 
που βρίσκονται στην ανατολική όχθη της λίμνης και θα καταλήξουμε στο Μοναστήρι του Όσιου 
Ναούμ. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του και τον τάφο του όπως επίσης την εκκλησία της Αγίας 
Παρασκευής (εκκλησία των βράχων με αγίασμα). Χρόνος ελεύθερος για καφέ με θέα την λίμνη και 
να ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσμήματα φτιαγμένα από λέπια ψαριών. Το μεσημέρι 
επιστροφή στο ξενοδοχείο για γεύμα. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε την πόλη της Οχρίδας, όπου 
θα δούμε το άγαλμα των αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, η οποία 
σήμερα λειτουργεί σαν μουσείο, θα περπατήσουμε κατά μήκος της παραλίας της λίμνης ενώ όσοι 
θέλουν μπορούν να επισκεφθούν το αρχαίο θέατρο και τα κάστρα της πόλης για να απολαύσουν 
την πανοραμική θέα. Το βράδυ δείπνο στο ξενοδοχείο . 
 
3η μέρα : ΣΤΡΟΥΓΚΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (265 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη Στρούγκα, τουριστικό θέρετρο στη δυτική όχθη της λίμνης 
της Οχρίδας, χρόνος για βόλτα και καφέ. Γεύμα στο ξενοδοχείο μας και νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για τα σύνορα, άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.   
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 

   Hotel METROPOLE 4*    139 € με πλήρη διατροφή    

Hotel AQUALINA 4*  145 € με πλήρη διατροφή         
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας Τις  διανυκτερεύσεις. Πλήρης 

διατροφή (πρωινό, γεύμα και δείπνο). Τις ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές που αναφέρονται 

στο πρόγραμμα.Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής 
ευθύνης και ΦΠΑ. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό. 



ΣΟΦΙΑ 
Φιλιππούπολη - Μονή Ρίλα  

  3 ημέρες   

15 –17 Ιουνίου 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 :  

SVETA SOFIA 4*.                                                 119€ με ημιδιατροφή  

BUDAPEST 3* sup                                 115€ με πρωινό  

BUDAPEST 3* sup                                 129€ με ημιδιατροφή  

RAMADA PRINCESS 4*superior rooms 129€ με πρωινό  

RAMADA PRINCESS 4*superior rooms 155€ με ημιδιατροφή 
 

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.  
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