
 

ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ          2 ημέρες  

 
 Η αιώνια ομορφιά του πιο μυστηριακού ποταμού του πλανήτη                          
 
1η μέρα  :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ  (350χλμ) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00, μέσω Εγνατίας Οδού. Περνώντας 
έξω από τα Γιάννενα φτάνουμε στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφτούμε το 
μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. 
Συνεχίζοντας έχουμε μια υπέροχη διαδρομή και περνώντας από τα 
Γιαννιώτικα Τέμπη φθάνουμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Ο δρόμος μας 
οδηγεί στην Πρέβεζα. Γνωριμία με την πόλη, χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται σε περιοχή της Λυγιάς. 
Ξεκούραση και το βράδυ βόλτα στην γραφική Πάργα. Ελεύθερος χρόνος για 
γνωριμία με τα παραδοσιακά νησιώτικα σοκάκια της. Διανυκτέρευση.  
 
 
2η μέρα : ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ στον ποταμό 
ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Πρωινό και αναχώρηση για τον μυθικό ποταμό Αχέροντα που δημιουργεί  ένα 
τόνο μυστηρίου. Η  Ύλη και η Ψυχή η Ζωή και ο Θάνατος  συναντώνται εδώ. 
Μυθικό  ποτάμι που στις πηγές του  κρύβει τα μυστικά της αθανασίας, με τα 
πρασινογάλαζα νερά, με  τις απίθανες αποχρώσεις και τα πολλά παιχνίδια με 
τις ακτίνες του ήλιου στα κρυστάλλινα νερά του,  διασχίζει αιώνες το μαγεμένο 
φαράγγι του Αχέροντα, μοναδικό σε φυσικό κάλος. 
Δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε :                                                                                  
Πεζοπορία  με την εξερεύνηση στις πηγές του  Αχέροντα  και το ανέβασμα 
στη σκάλα της Τζαβέλαινας  μέχρι τα όρη του ηρωικού Σουλίου σε ένα τοπίο 
απέραντης γαλήνης και ομορφιάς είναι μια εμπειρία από μόνη της.                                                                                                                 
Rafting     με χαμηλό βαθμό δυσκολίας είναι σκέτη απόλαυση., καθώς η 
διαδρομή που κάνουν, από τις Πηγές στη γέφυρα της Γλυκής, είναι σύντομη 
και πολύ εύκολη, ώστε ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει αυτό το σπορ 
Κανό και καγιάκ για αυτούς που θέλουν έξτρα αδρεναλίνη.                                                         
Ιππασία  με τα άλογα και μέσα στο νερό.   Η ιππασία στο φαράγγι των 
Πηγών του Αχέροντα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και μια από τις πιο 

δυνατές εικόνες που μπορεί να απολαύσει κανείς. Τα άλογα περπατούν πάνω 
στα άσπρα χαλίκια και συχνά μπαίνουν στο νερό ως τον λαιμό. Όταν 
καλπάζουν, εκτοξεύουν στον αέρα άπειρα μόρια νερού. Τα άλογα είναι 
εκπαιδευμένα να μεταφέρουν αναβάτες χωρίς άλλη εμπειρία και γι’ αυτό αυτή 
τη βόλτα μπορεί να την απολαύσει ο καθένας που μπορεί να ισορροπήσει στη 
σέλα τους. Αρκεί βέβαια να ανέχεται το κρύο νερό.  Γεύμα εξ ιδίων και 
επιστροφή στην Θεσσαλονίκη το βράδυ  

 
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
 

 

 

Τιμή συμμετοχής :  

2 ημέρες 

  

Αναχωρήσεις στις 

18/9, 25/9, 2/10  
 

 IONIAN Apartments 
Λυγιά Πρεβέζης  

70€ 
 κατ άτομο ,  

με πρωινό 

 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο 
πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τις διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Διατροφή. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και  
ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως 
προαιρετικό 
όπως και οι 
δραστηριοτητες . Φόρο 
διαμονής 

 
 



 

ΦΛΩΡΙΝΑ 
ΠΡΕΣΠΕΣ              2 ημέρες   

 
 
ΝΥΜΦΑΙΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ  - ΕΔΕΣΣΑ  
 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ – ΝΥΜΦΑΙΟ – ΦΛΩΡΙΝΑ (200 χλμ) 

Αναχώρηση στις 08:00 από το γραφείο μας. Με πρώτη στάση στους 
καταρράκτες της Έδεσσας για το πρωινό μας καφεδάκι συνεχίζουμε για το 
θρυλικό Βλαχοχώρι (στις κορυφές του Βίτσι σε υψόμετρο 1350 μ.) το 
Νυμφαίο. Χρόνος αρκετός για περίπατο και γεύμα εξ ιδίων. Στη συνέχεια 
καταλήγουμε στη Φλώρινα όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, 
ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με την πόλη. 
Διανυκτέρευση.   

 

2η μέρα : ΦΛΩΡΙΝΑ – ΠΡΕΣΠΕΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   
(300 χλμ) 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την εκδρομή μας στις Πρέσπες. Όταν 
φτάνει κανείς στις Πρέσπες αντικρίζει ένα θέαμα μοναδικού φυσικού 
κάλλους. Ένα καταπράσινο τοπίο, ένας υπέροχος υδάτινος κόσμος που 
κρύβει έναν ανεκτίμητο θησαυρό χλωρίδας και πανίδας, νησάκια, χωριά 
κρυμμένα μέσα στην οργιώδη βλάστηση, να αποπνέουν μια απέραντη 
ηρεμία και μια γαλήνη που μόνο η φύση μπορεί τόσο απλόχερα να χαρίσει. 
Ο τεράστιος αυτός υδάτινος όγκος αποτελείται από τη Μικρή και τη Μεγάλη 
Πρέσπα, τις οποίες χωρίζει μια λωρίδα γης μήκους 5 χλμ και πλάτους από  
8 έως 1.000 μέτρων. Ο δρόμος τελειώνει στους Ψαράδες που έχουν 
ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός. Χτισμένοι σε ένα φυσικό φιόρδ 
της Μεγάλης λίμνης θυμίζουν νησιώτικο οικισμό του Αιγαίου.  Θα 
δούμε  τον  Άγιο Γερμανό και το νησί του Αγίου Αχίλλειου που πρόσφατα 
ενώθηκε με την Μικρή Πρέσπα. Θα γευματίσουμε εξ ιδίων, και θα 
συνεχίσουμε για ν’ απολαύσουμε τον καφέ μας στην πανέμορφη Καστοριά. 
Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

Hotel  
LINGOS 3* 

 
 

Αναχωρήσεις στις 

25/9, 2/10, 16/10 
 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

 

75€ 
με πρωινό  

 κατ άτομο σε δίκλινο  
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του  
γραφείου µας 
Μία διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής 

 
 



ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ 
ΑΙΔΗΨΟΣ                          2, 3 ημέρες   

 
  
  
1η μέρα  : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΠΕΥΚΙ - ΩΡΕΟΙ – ΑΙΔΗΨΟΣ 
(340χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30 για Εύβοια. Δια μέσου Λάρισας 
(στάση για καφέ), άφιξη στη Γλύφα από όπου θα πάρουμε το F/B για τον 
Αγιόκαμπο της Εύβοιας. Φτάνοντας στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί της 
Ελλάδας και περνώντας από την Ιστιαία, το μεγάλο εμπορικό και 
οικονομικό κέντρο της βόρειας Εύβοιας, φτάνουμε στο πολυσύχναστο 
τουριστικό κέντρο, το Πευκί. Θα έχουμε χρόνο προαιρετικά για φαγητό. 
Συνεχίζουμε για τον πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό Ωρεοί. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ. Αναχώρηση και άφιξη στην Αιδηψό, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το απόγευμα μπορείτε να γνωρίσετε την 
πανέμορφη κωμόπολη, γνωστή παγκοσμίως για τα ιαματικά λουτρά της. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΟΣ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 
ΔΡΥΜΩΝΑ (160χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση για το μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ του γέροντα στις 
Ροβιές. Πρόκειται για ένα μεταβυζαντινό μοναστήρι σε επιβλητικό τοπίο, 
που ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο Δαυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. 
Το μοναστήρι έχει μέσα κι έξω βρύσες με κρυστάλλινο νερό. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου 
Ιωάννη του Ρώσου. Στο μοναστήρι φυλάσσεται το σκήνωμα του Αγίου, το 
οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας μετά την 
καταστροφή το 1922. Χρόνος ελεύθερος στους εκδρομείς για προσκύνημα 
και γεύμα. Συνεχίζοντας και μετά από μια πραγματικά υπέροχη διαδρομή 
ανάμεσα στο κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον φτάνουμε στους 
καταρράκτες του Δρυμώνα, που συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης 
φυσικής ομορφιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 
 
3ημέρα : ΑΙΔΗΨΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (320χλμ.) 
 Πρωινό και αναχώρηση μέσω Αγιόκαμπου, απ’ όπου θα επιβιβασθούμε 
στο πλοίο για τη Γλύφα. Άφιξη και αναχώρηση για Βόλο. Ελεύθερος χρόνος 
στα ξακουστά ουζερί της όμορφης παραλίας της πόλης για γεύμα εξ ιδίων. 
Μετά το γεύμα αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, άφιξη στην πόλη μας. 
 
 
2 ήμερο πρόγραμμα :  
 
1η μέρα : Θεσσαλονίκη – Αιδηψός – Άγιος Ιωάννης Ρώσος      
2η μέρα : Όσιος Δαυιδ – Βόλος – Θεσσαλονίκη  
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ. 

 

Αναχωρήσεις στις  

2 ημέρες  
18/9, 25/9, 9/10  
Τιμές συμμετοχής :  

 

Hotel ALEX /THALASSA 

75€ κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή   
 

********************* 

3 ημέρες  
 

24/9, 1/10, 8/10 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 

Hotel ALEX / THALASSA   

109€ κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή   

******** 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια του F/B Γλύφα - 
Αγιόκαμπο – Γλύφα   
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Διατροφή. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνηςΦ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



ΜΕΤΕΩΡΑ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
ΤΡΙΚΑΛΑ                        2, 3 ημέρες   

 
 Ελάτη – Περτούλι – Λίμνη Πλαστήρα 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ–ΤΡΙΚΑΛΑ 
(250 χλμ) 

   Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 για Καλαμπάκα, όπου θα 
επισκεφτούμε τον Ιερό Βράχο των Μετεώρων. Θα δούμε τα μοναστήρια 
Μονή Βαρλαάμ και Αγίου Στεφάνου. Στη συνέχεια γεύμα εξ’ ιδίων στην 
Καλαμπάκα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το απόγευμα 
βόλτα στα Τρίκαλα. Μια πόλη με δέντρα, φύση και το φυσικό στολίδι της 
(τον ποταμό Ληθαίο) γεμίζουν τον επισκέπτη από την πρώτη ματιά. 
Επιστροφή στην Καλαμπάκα. Διανυκτέρευση.  

 
2η μέρα : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ- ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ (150 χλμ) 

 Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό Περτούλι, μια πανέμορφη περιοχή 
της ανατολικής Πίνδου κτισμένη σε υψόμετρο 1200 μέτρων και συνεχίζουμε 
για την Ελάτη, γραφικό χωριό σε υψόμετρο 950 μέτρων, χρόνος ελεύθερος 
για γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στο μουσείο φυσικής ιστορίας και 
μανιταριών. Αφιξη στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση. Διαν/ση.  

 

3η μέρα : ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ (400 χλμ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη του Νικόλαου Πλαστήρα που 

βρίσκεται 25 χλμ. δυτικά της Καρδίτσας. Μια πανέμορφη λίμνη 
αγκαλιασμένη από τα καταπράσινα βουνά που καθρεπτίζονται στα νερά 
της και τους αρκετούς χείμαρρους με τα κρυστάλλινα νερά που καταλήγουν 
σ’ αυτήν. Συνεχίζουμε, πίνοντας τον καφέ μας στο Αγνάντι και το μεσημέρι 
γεύμα εξ’ ιδίων με ψάρι στα κάρβουνα στην πλαζ Λαμπερού, που βρίσκεται 
δίπλα στη Λίμνη. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην πλατεία της 
Καρδίτσας. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ στην 
πόλη μας.  

 
Σημείωση : 2ημερο πρόγραμμα  

 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΛΑΤΗ- ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ                       
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ 
2η μέρα : ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Τιμή συμμετοχής :  

2 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

2/10, 16/10 
 

Hotel FAMISSI 3*,  

79€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
 

****************** 

3 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

24/9, 8/10 
 

Hotel FAMISSI 3*,  

105€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης. Φ.Π.Α. 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



     ΑΙΓΙΝΑ                 3 ημέρες βράδυ  
          

                  

 
1η & 2η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ – Ι.Μ. 
ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ (530χλμ) 
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 23.00. Με διάφορες στάσεις 
καθοδόν φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και 
αποβίβαση στο νησί της Αίγινας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά, ένα από τα νεότερα μοναστήρια της 
Αίγινας το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη πνευματική άνθιση και αποτελεί 
καταφύγιο πολλών προσκυνητών.  Έπειτα θα δούμε το ναό της Αφαίας, 
από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής εποχής. Το 
βράδυ ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά ταβερνάκια της Αγίας 
Μαρίνας Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ -  Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ  – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ). 

Πρωινό και  αναχώρηση για το 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. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το λιμάνι. Άφιξη στον Πειραιά και επίσκεψη για 
προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που 
βρίσκεται στην Λυκόβρυση Αττικής. Έπειτα παίρνουμε το δρόμο της 
επιστροφής. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή μας, άφιξη 
το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα  
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

 

 

Αναχωρήσεις στις  
 

24/9, 8/10 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 
 

Hotel  
ΜΑΓΔΑ /ΓΑΛΗΝΗ 2*  

Αγία Μαρίνα, 

99€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

********* 

Hotel ISIDORA/AFEA 2*  

Αγία Μαρίνα, 

105€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

 
 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις 
που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα, Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια .Συνοδό του 
γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής. 

 

 



  ΑΙΓΙΝΑ                           3 ημέρες  
          

                  
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΙΓΙΝΑ (530χλμ) 
Αναχώρηση από τo γραφείo μας στις 07.30. Με διάφορες στάσεις για 
καφέ και ξεκούραση καθοδόν φθάνουμε στο λιμάνι του Πειραιά. 
Επιβίβαση στο πλοίο και αποβίβαση στο νησί της Αίγινας. Μας 
καλωσορίζει ο μικρός κατάλευκος Ναός του Αγ. Νικολάου του 
Θαλασσινού, που βρίσκεται στην είσοδο του λιμανιού. Η πρώτη 
εντύπωση έρχεται από τα νεοκλασικά κτίρια που βρίσκονται κατά μήκος 
της παραλίας του νησιού, με τα χρώματα τους, σε γήινες αποχρώσεις, 
να ομορφαίνουν στο ηλιοβασίλεμα. Η πόλη της Αίγινας είναι πανέμορφη, 
γραφική και καθηλώνει τον επισκέπτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΑΙΓΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – Ι. Μ. ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 

Μετά το πρωινό η πόλη της Αίγινας η ομώνυμη πρωτεύουσα του νησιού 
θα μας γνωρίσει τ’ αξιοθέατα της. Τη βιβλιοθήκη της, το Καποδιστριακό 
Κυβερνείο, στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο 
νομισματοκοπείο, τα σπίτια των ζωγράφων, Πέππα και Λυμπερόπουλου 
και τον πύργο Μαρκέλλου. Τα υπέροχα αρχοντικά της νεοκλασικής 
αρχιτεκτονικής με έντονο λαϊκό στοιχείο του 19ου αι. θυμίζουν ότι η Αίγινα 
υπήρξε για δυο χρόνια πρωτεύουσα της Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη μέρα 
μας και γνωρίζοντας τα όμορφα χωριά του νησιού θα φθάσουμε στην 
Παλαιοχώρα και στο Μοναστήρι του Αγ. Νεκταρίου (γυναικεία Μονή με 
14 μοναχές). Επόμενη στάση στην Αφαία, όπου θα συναντήσουμε την 
Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά, ένα από τα νεότερα μοναστήρια της Αίγινας 
το οποίο γνωρίζει ιδιαίτερη πνευματική άνθηση και αποτελεί καταφύγιο 
πολλών προσκυνητών.  Στη συνέχεια θα δούμε το ναό της Αφαίας, από 
τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της ύστερης αρχαϊκής εποχής. Γεύμα εξ 
ιδίων και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ, μια βόλτα στη Χώρα 
με τα αλογάκια και τις άμαξες ή ένας περίπατος στα στενά πλακόστρωτα 
σοκάκια, ανάμεσα στ’ αρχοντικά, τις εκκλησίες με τους γαλάζιους 
τρούλους και τα καταστήματα λαϊκής τέχνης, θα ολοκληρώσει τη μέρα 
μας. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (530χλμ.) 

Πρωινό και βόλτα για καφέ στη χώρα της Αίγινας. Επιβιβαζόμαστε στο 
πλοίο. Άφιξη στον Πειραιά και επίσκεψη για προσκύνημα στην Ιερά 
Μονή Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, που βρίσκεται στην Λυκόβρυση 
Αττικής. Μέσω Αττικής οδού παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Με 
διαφορές απαραίτητες στάσεις καθοδόν φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη το 
βράδυ. 

 

 

 

 

 

 

 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα  
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Αναχωρήσεις στις  
 

17/9, 1/10 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 
 

Hotel  
ΜΑΓΔΑ /ΓΑΛΗΝΗ 2*  

Αγία Μαρίνα, 

135€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

********* 

Hotel ISIDORA/AFEA 2*  

Αγία Μαρίνα, 

139€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

 
 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις 
που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα, Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια .Συνοδό του 
γραφείου µας. 
Διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής. 

 

 



 
   ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ          3 ημέρες   

 
Εκεί που γεννιέται ο Αμβρακικός απλώνεται η πολιτεία του ιστορικού Κραβασαρά. 
ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ -ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ( το ομορφότερο ψαροχώρι της 
Ελλάδος που «επιπλέει» στο νερό ) 

 
1η ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ  
(381 χλμ)                                 
 Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00. Δια μέσου Γρεβενών (στάση για 
καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στην Πρέβεζα. Χρόνος ελεύθερος για μια 
περιήγηση στην πόλη και γεύμα εξ ιδίων. Συνεχίζουμε για τη Βόνιτσα, με τα 
γραφικά σοκάκια της που καταλήγουν στο υπέροχο Βενετσιάνικο κάστρο της 
και καταλήγουμε στην Αμφιλοχία, όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 
και ξεκούραση. Το βράδυ βόλτα στην όμορφη παραλία της πόλης. 
Διανυκτέρευση. 
 2η ημέρα : ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ (180 χλμ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για μια διαδρομή απείρου φυσικού κάλλους. Θα 
περάσουμε από όμορφα γραφικά χωριά μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη 
Κρεμαστών, ένα πραγματικά  αξιοθαύμαστο τοπίο με το γαλάζιο της λίμνης να 
συμπληρώνει αρμονικά τα ολοπράσινα βουνά που την περιβάλλουν. Η θέα 
της Λίμνης Κρεμαστών ή Λίμνη «Παύλου Μπακογιάννη» έρχεται αναπάντεχα 
και μας εντυπωσιάζει  άλλοτε με την απεραντοσύνη της κι άλλοτε με το 
μακρόστενο σχήμα της, ενώ χαρακτηριστικά είναι και τα  μικρά νησάκια που 
ξεπροβάλλουν δειλά από τα νερά της. Εκεί, θα δούμε τη σύγχρονη γέφυρα της 
Τατάρνας που διασχίζοντας την κάποιος θα νιώσει πως αιωρείται πάνω από 
τη λίμνη. Πάνω από το δρόμο στο ύψος της γέφυρας δεσπόζει ένας γιγάντιος 
σταυρός στην "Τρύπα της Τατάρνας", μια άβυσσος που έγινε ο τάφος για 
απροσδιόριστο αριθμό θυμάτων του εμφυλίου πολέμου. Χρόνος ελεύθερος για 
να απολαύσουμε το τοπίο και να γευματίσουμε εξ’ ιδίων με τις αυθεντικές 
γεύσεις της περιοχής. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.         
3η ημέρα:  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(440 χλμ) 
 Πρωινό και κάνοντας το γύρο του Αμβρακικού φθάνουμε στο ομορφότερο 
ψαροχώρι της Ελλάδας που επιπλέει στο νερό. Το νησάκι Κορωνησία, μέσα 
στον Αμβρακικό. Το πλούσιο σε βλάστηση περιβάλλον, οι ιδιαίτερες 
ψαρόβαρκες (πριάρια), οι κατάφυτες νησίδες, το φυσικό ανάγλυφο της 
περιοχής, και το ήπιο κλίμα δημιουργούν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριμία με το νησάκι των 167 κατοίκων, και γεύμα εξ’ ιδίων. 
Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας θα σταματήσουμε στα Γιάννενα για καφέ και 
ξεκούραση, και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη πόλη 
μας. 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 
 

 
Αναχωρήσεις στις 

24/9, 8/10 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

OSCAR /AMVRAKIA 2*, 
Αμφιλοχία 

 

105€κατ άτομο  

 

Με πρωινό  
 
 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. Ασφάλεια 
αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 

Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 

 
 



ΛΑΜΙΑ  
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ                  3 ημέρες   

 
 
 Αράχωβα – Μονή Αγάθωνος – Λαμία – Δελφοί 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑ ΥΠΑΤΗΣ – ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΩΝΟΣ - 
ΛΑΜΙΑ(350 χλμ) 

 Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο μας.  Μέσω Λάρισας  (στάση για 
καφέ), φτάνουμε στα Λουτρά Υπάτης για έναν παραδοσιακό καφέ στην 
γραφική πλατεία του χωριού. Επόμενος σταθμός το ανδρικό μοναστήρι 
του Όσιου Αγάθωνα με πολλά κειμήλια και το μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
Αναχώρηση για Λαμία όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Διανυκτέρευση. 

                                                           

2η μέρα: ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ (200 χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για το όμορφο Καρπενήσι. Στάση για καφέ και 
γνωριμία με την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ευρυτανίας. Στη συνέχεια 
μετάβαση στην Μονή Προυσιώτισσα,  που έχτισαν το 829 μ.χ. οι μοναχοί 
Διονύσιος και Τιμόθεος οι οποίοι έφεραν την εικόνα της Παναγίας από την 
Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε από θαύμα στην περίοδο των 
εικονομαχιών. Γεύμα καθοδόν εξ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ξεκούραση. Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 

 
3η μέρα: ΛΑΜΙΑ – ΔΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλμ)  

Πρωινό και αναχώρηση για τους Δελφούς. Άφιξη στον αρχαιολογικό 
χώρο και επίσκεψη του μουσείου. Στη συνέχεια μετάβαση στην Αράχωβα, 
χρόνος ελεύθερος για μια γνωριμία με την πόλη γεύμα εξ ιδίων  και αγορά 
αναμνηστικών δώρων. Αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 
φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη. 

 

Hotel  
ΕΛΕΝΑ 3* 

Λαμία 
 
 

Αναχωρήσεις στις 

1/10, 8/10, 15/10  
 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Με πρωινό  
 

105€ 

 κατ άτομο σε δίκλινο  
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του  
γραφείου µας 
Δύο διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρος διαμονής 

 
 



ΠΡΕΒΕΖΑ                           3, 4  ημέρες   

 
  
1η μέρα  :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ -  ΛΥΓΙΑ - ΠΑΡΓΑ(350χλμ) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08:00, μέσω Εγνατίας Οδού. 
Περνώντας έξω από τα Γιάννενα φτάνουμε στο Μπιζάνι, όπου θα 
επισκεφτούμε το μοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα 
ομοιώματα. Συνεχίζοντας έχουμε μια υπέροχη διαδρομή και περνώντας από 
τα Γιαννιώτικα Τέμπη φθάνουμε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Ο δρόμος 
μας οδηγεί στην Λυγιά Πρεβέζης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 
ξεκούραση. Δείπνο και το βράδυ βόλτα στη γραφική Πάργα. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα  : ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - κρουαζιέρα ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ – ΙΘΑΚΗ -  
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ(40χλμ) 

 Πρωινό και αναχώρηση για την Λευκάδα. Άφιξη στο  Νυδρί, απ ’όπου θα 
πάρουμε το καραβάκι για την προαιρετική κρουαζιέρα μας στο Σκορπιό, το 
νησί του Ωνάση, στη Σπηλιά του Παπανικολή και στη Μαδουρή το νησί του 
Βαλαωρίτη  (Πριγκιπονήσια) και εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες 
η  κρουαζιέρα μας θα γίνει μεγαλύτερη και θα φθάσουμε μέχρι και το γραφικό 
Φισκάρδο της Κεφαλονιάς και το Κιόνι της Ιθάκης. Το απόγευμα ελεύθερος 
χρόνος για να γνωρίσετε την πόλη της Λευκάδος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση . 
 
 3η μέρα : ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ – ΠΗΓΕΣ και ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ - 
ΠΡΕΒΕΖΑ (50χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μεσοπόταμο. Επίσκεψη και περιήγηση στο 
Νεκρομαντείο της αρχαίας Εφύρας. Ανεβαίνουμε σε υψόμετρο 1600μ., 2 
μόλις χλμ. από το χωριό Γλυκή όπου συναντάμε μια από τις πηγές του 
μυθικού Αχέροντα. Ο μυθικός ποταμός συνεχίζοντας το αέναο ταξίδι του 
προς τη θάλασσα δημιουργεί στο πέρασμα του τοπία μοναδικού φυσικού 
κάλους όπου μπορούμε προαιρετικά να κάνουμε βαρκάδα, καγιάκ, rafting ή 
να πιούμε σε ειδυλλιακό τοπίο τον καφέ μας. Κατηφορίζοντας για την 
Αμμουδιά (εκβολές του ποταμού) θα έχουμε την ευκαιρία για την προαιρετική 
βαρκάδα περνώντας από τα νερά της Στυγός. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, ξεκούραση. Δείπνο και το βράδυ θα κάνουμε βόλτα στον πεζόδρομο της 
όμορφης παραλίας της Πρέβεζας. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα : ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (400χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση. Κατευθυνόμενοι  βόρεια και παραλιακά θα δούμε τις 
όμορφες παραλίες τις Θεσπρωτίας και θα κάνουμε στάση για καφέ και βόλτα 
στα γραφικά Σύβοτα .Συνεχίζουμε για Γιάννενα, χρόνος ελεύθερος για βόλτα 
και γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. 
 
 
Σημείωση : Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα  
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
 

 

Τιμή συμμετοχής :  

3 ημέρες  
 

Αναχωρήσεις στις 

17/9, 24/9, 8/10 
 

 

IONIAN Apartments 
Λυγιά Πρεβέζης  

115€ 
 κατ άτομο ,  

με ημιδιατροφή 

 

 
 
 

4 ημέρες 
 

 Αναχωρήσεις στις 

 23/9, 30/9 
 

IONIAN Apartments  
Λυγιά Πρεβέζης  

149€ 
 κατ άτομο ,  

με ημιδιατροφή  
 

Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Διατροφή. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  Φ.Π.Α. 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής 

 
 



 

 ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΚΑΔΙΑ  4 ημέρες   

 

Μοναδικό ταξίδι στη φύση και στην ιστορία!! 
 
1η μέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ  ( 650 χλμ)   

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:00. Με διάφορες 
στάσεις καθοδόν για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων φτάνουμε στην Τρίπολη, στην 
καρδιά της Πελοποννήσου όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια, και χρόνος ελεύθερος.  Διανυκτέρευση.  
2η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΛΕΒΙΔΙ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - 
ΖΑΤΟΥΝΑ – ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ (150χλμ)   

Πρωινό και αναχώρηση για την ημερήσια πανέμορφη ορεινή εκδρομή μας. 
Αφού περάσουμε το χωριά Κάψια και Λεβίδι, φθάνουμε στο λαμπερό 
διαμάντι του βουνού τη Βυτίνα. Σε υψόμετρο 1033 μ. σε μια κατάφυτη 
περιοχή θα  περπατήσουμε  στο Δρόμο της Αγάπης, και στα γραφικά 
δρομάκια της. Επόμενος σταθμός μας η Δημητσάνα, με πλούσιες ιστορικές 
μνήμες, τα πανύψηλα πετρόχτιστα σπίτια, η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα 
καλντερίμια και τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια καθιστούν τη Δημητσάνα 
μια αρχοντική κωμόπολη. Εδώ θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές 
νοστιμιές του χωριού και θα συνεχίσουμε για τη Στεμνίτσα. Επιβλητικά 
πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα, πέτρινα καλντερίμια που ανηφορίζουν 
περνώντας κάτω από τις καμάρες (θυμίζουν τα βυζαντινά «διαβατικά») των 
σπιτιών. Η σχολή αργυροχρυσοχοΐας, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη – 
οι Στεμνιτσιώτες ήταν διάσημοι για τις επιδόσεις τους στη μεταλλουργία και 
οι καμπάνες ορισμένων από τις πιο φημισμένες εκκλησίες των 
παραδουνάβιων χωριών λέγεται ότι φτιάχτηκαν από τα χέρια τους. Και οι 
ομορφιές της εκδρομής μας δεν τελείωσαν. Η Ζάτουνα. Η θέση της είναι 
στην κορυφή, ( υψομ. 1050 μ. ) το χωριό είναι τόπος εξορίας του Μίκη 
Θεοδωράκη στα γκρίζα χρόνια της δικτατορίας. Κατευθυνόμαστε προς 
Καρύταινα. Ύστερα από έναν όμορφο περίπατο στα πλακόστρωτα 
δρομάκια παίρνουμε το δρόμο για το ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση  
 3η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ - ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ( 170 χλμ.)  

Πρωινό και ξεκινάμε να γνωρίσουμε την «πέτρινη» αρχόντισσα της 
Αρκαδίας. Την Ανδρίτσαινα. Η ηρωική Ανδρίτσαινα με μακρά ιστορία που 
χάνεται στα αρχαία χρόνια, είναι σήμερα ένα από τα πιο γραφικά μέρη της 
Πελοποννήσου. Στην τοποθεσία Βάσσες, βρίσκεται ο ναός του Επικούρειου 
Απόλλωνα, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα των Αθηνών Ικτίνου 
(420-410 π.Χ). Ο επονομαζόμενος και «Παρθενώνας της Πελοποννήσου» 
ναός, χτίστηκε προς τιμήν του θεού Απόλλωνα. Θα επιστρέψουμε στο 
ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ θα διασκεδάσουμε προαιρετικά. 
Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΡΟΕΙΝΟ – ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ - ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ – ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 690χλ.) 

Μετά το πρωινό και φεύγοντας από την πόλη, φτάνουμε στο Ροεινό, ένα  
παραδοσιακό χωριό, με μεσαιωνική ιστορία, γραφικό, πανέμορφο, με 
πολλά νερά. Στόχος μας το Λιμποβίσι, υψόμετρο 1.200. Εδώ σώζεται το 
σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Αναστυλώθηκε, με δαπάνες του Αρκάδα, Π. 
Αγγελόπουλου. Ποιο δίπλα, στις βαθιές δασωμένες χαράδρες, στέκει το 
Αρκουδόρεμα με την τόσο σημαντική συμβολή του στον απελευθερωτικό 
αγώνα που με τα χρόνια ρήμαξε! Λιμποβίσι και Αρκουδόρεμα, έμειναν 
γνωστά ως Κολοκοτρωναίικα. Και η επιστροφή μας αρχίζει. Με διάφορες 
στάσεις καθοδόν για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων φθάνουμε στη Θεσσαλονίκη 
το βράδυ. 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΕΟΔΥ. 
 

 

Αναχωρήσεις στις 

30/9, 14/10 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 
 

Hotel ΑLEX 2*, Τρίπολη 

160€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
********* 

 
Hotel ANAKTORIKON 4*, 

Τρίπολη  

169€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
 
 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν 
του γραφείου µας. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις  στο 
ξενοδοχείο. Πρωινό. 
 Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα 
ως προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής 

 
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%BF


 

          ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ 3 ημέρες   

 
 
 

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ (450 ΧΛΜ) 
Αναχώρηση στις 06.00 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 ξενάγηση πόλης 
Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πόλη όπου θα ξεναγηθούμε στο 
Σελιμγιέ Τζαμί, έργο του μεγάλου αρχιτέκτονα Μιμάρ Σινάν. Το πιο 
επιβλητικό και μεγαλύτερο της Τουρκίας. Ακριβώς δίπλα βρίσκεται η 
σκεπαστή αγορά Arasta Bazar, την οποία και θα δούμε. Έπειτα θα 
επισκεφτούμε το ξακουστό Μουσείο Υγείας όπου με μεθόδους, όπως η 
μουσική και η υδροθεραπεία, θεράπευαν νοσήματα της ψυχής και του 
σώματος. Τέλος θα κατευθυνθούμε στα δύο καινούργια εμπορικά κέντρα 
της πόλης, το Erasta και το Margi outlet, όπου θα έχετε την δυνατότητα να 
κάνετε τις αγορές σας. Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 

3η μέρα : ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ– ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – ΣΟΥΦΛΙ  – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
(450ΧΛΜ) 

Πρωινό και η επιστροφή μας ξεκινάει. Θα κάνουμε στάση στο προάστιο 
Καραγατς ( παλιά Ορετσιάδα) για να επισκεφτούμε τον σιδηροδρομικό 
σταθμό, όπου κάποτε περνούσε το θρυλικό Orient Express και σήμερα 
στεγάζεται η σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου TRAKYA. Μέτα 
τον συνοριακό έλεγχο άφιξη το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. 
Ελεύθερος χρόνος στο λιμάνι με το επιβλητικό Φάρο – σύμβολο της 
πόλης για βόλτα και φαγητό. Αναχώρηση και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις φθάνουμε στην πόλη μας.  
 

 

Αναχωρήσεις στις 

24/9, 1/10, 8/10 
 
 

Τιμή συμμετοχής :  

με πρωινό  

 

Trakya City 3* 109€ 

Rys 4* 125€ 

Edirne 4* 129€ 

Margi 5* 139€ 
 

 κατ άτομο σε δίκλινο με πρωινό  
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Περιηγήσεις που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα 
Συνοδό του  
γραφείου µας 
Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. 
Πρωινό. 
Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 

 



Μεταφορά με πούλμαν και ακτοπλοϊκά  
με επιστροφή 

Θεσσαλονίκη – 90€,  

Κατερίνη - 85€,  Λάρισα/ Βόλο/ Λαμία – 80€ 

ΤΗΝΟΣ 
  4 ημέρες κάθε Παρασκευή βράδυ  

 
1η  μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ (520χλμ) 

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 22.00. Περνώντας από Λεπτοκαρυά, Βόλο, Αλαμάνα 
και με καθoδόν 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. Επίσκεψη εξ ιδίων στον Ιερό Ίδρυμα 
της Ευαγγελίστριας όπου σας προτείνουμε να δείτε το ναό της Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το 
Σκευοφυλάκιο,  το μουσείο βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων και τη σπουδαία Πινακοθήκη. 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 το 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, Βώλαξ, Κάµπο, Καρδιανή, 
Υστέρνια, άφιξη στο μεγαλύτερο 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 στη γραφική πλατεία και συνεχίζουμε για το παραλιακό χωριό Πάνορµο. Επιστροφή και το απόγευμα 
ελεύθερος χρόνος στη Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της. 
4η μέρα : ΤΗΝΟΣ – ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλμ) 
Πρωινό και η μέρα της επιστροφής έφτασε  μεταφορά στο λιμάνι της Τήνου και απόπλους για Ραφήνα. 
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και περνώντας από Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ, 
φθάνουμε το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 
 
Το λεωφορείο συνοδεύει τους εκδρομείς  
και στο νησί της Τήνου. 
Ο γύρος του νησιού περιλαμβάνεται. 
 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ  
Αναχώρηση Παρασκευή βράδυ4 ημέρες   

 Από 10/9 έως 8/10 

ΝΙΚΗ δωμάτια  149€ 

ΣΟΥΛΑ δωμάτια  155€ 

FLORA δωμάτια  159€ 

LEANDROS / VENUS 2* 165€ 

AGERI 3*/ OASIS 2* 175€ 

LITO 2* / TINION 3* 179€ 

BYZANTIO 2* 185€ 

POSEIDONIO 2* standard 195€ 

POSEIDONIO standard S/V 199€ 

NAMA 3* 209€ 

NAMA 3* sea view  229€ 

 

ΠΑΙΔΙ 3 – 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο έχει έκπτωση  – 30%. Επιβάρυνση μονόκλινου + 25% 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Τις μεταφορές με πούλμαν του γραφείου μας.Τα εισιτήρια του πλοίου Ραφήνα – Τήνος – Ραφήνα σε 

σαλόνια. Τις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας. Τα πρωινά στα ξενοδοχεία (εκτός από το δωμάτια ΝΙΚΙ, 

SOULA, FLORA  που δεν περιλαμβάνουν πρωινά).Το γύρο του νησιού.Συνοδό του γραφείου μας. Ασφάλεια αστικής 
επαγγελματικής ευθύνης, ΦΠΑ . ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ως προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 
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