
ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΙΟΥΛΙΟΥ -
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΤΡΙΖΟΝΙΑ - ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, 2 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 9/6.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07.30 π.μ. από Αθήνα για τη ΛΙΜΝΗ της ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ, με
ενδιάμεση στάση. 'Αφιξη στη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας, που αποτελεί ένα
σημαντικότατο υγρότοπο με τεράστια αισθητική, οικολογική και αλιευτική αξία. Μαγική και
ανεξερεύνητη, γεμάτη χρώματα και μοναδικές φυσικές ομορφιές, η λίμνη Τριχωνίδας, μας
προσκαλεί να τη γνωρίσουμε. Επίσκεψη στο ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΚΟΣΜΑ του ΑΙΤΩΛΟΥ, γεύμα
προαιρετικά σε ταβέρνα της περιοχής. Ακολουθεί επίσκεψη στην πόλη του Μεσολογγίου, ενώ
το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε σε ξενοδοχείο της ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην πόλη και την όμορφη παραλία
ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ. Επόμενος σταθμός τα ΤΡΙΖΟΝΙΑ, ένα καταπράσινο νησάκι στον Κορινθιακό και
συνεχίζουμε για ΓΑΛΑΞΕΙΔΙ, όπου θα έχουμε χρόνο για περιπάτους και γεύμα προαιρετικά.
Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεση στάση, άφιξη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

78€ 60€ 98€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Μεταφορά - περιήγηση με κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Διαμονή, 1 διανυκτέρευση, σε ξενοδοχείο 3*.
 1 πρωινό.
 1 δείπνο.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.



ΤΗΝΟΣ, 2 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 16/6.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση νωρίς το πρωί (06.00 π.μ.) για το λιμάνι της ΡΑΦΗΝΑΣ, άφιξη
τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για ΤΗΝΟ. 'Αφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος
ελεύθερος και το απόγευμα θα γνωρίσουμε το νησί, κάνοντας το μικρό γύρο, αλλά και
επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΕΧΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Δείπνο προαιρετικά και διασκέδαση,
διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για προσκύνημα στο Ναό της Παναγίας. Το
μεσημέρι, επιβίβαση στο πλοίο για ΡΑΦΗΝΑ. 'Αφιξη στη ΡΑΦΗΝΑ το απόγευμα και το βράδυ
στην ΑΘΗΝΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

98€ 80€ 118€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Μεταφορά με κλιματιζόμενο πούλμαν ΑΘΗΝΑ - ΡΑΦΗΝΑ - ΑΘΗΝΑ.
 Διαμονή, 1 διανυκτέρευση με πρωινό σε ξενοδοχείο 3*.
 Εισιτήρια πλοίων Γ' θέσης ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.



ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΑΡΓΑ, 5 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 23/6.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07.00 π.μ. από Αθήνα. Η διαδρομή μας μέσω της κρεμαστής
γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, ΙΟΝΙΑΣ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, με ενδιάμεση στάση μας οδηγεί στο
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο F/B και απόπλους για το όμορφο νησί των Φαιάκων.
'Αφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό, θα επισκεφθούμε το ΑΧΙΛΛΕΙΟ, μία από τις γνωστές επαύλεις
της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα της Κέρκυρας που
βρίσκεται στον οικισμό Γαστούρι, περίπου 10 χλμ. από την πόλη. Χτίστηκε το 1890 με εξ'
ολοκλήρου δαπάνη της αυτοκράτειρας Ελισσάβετ της Αυστρίας, η οποία λόγω της ευαίσθητης
υγείας της ζήτησε την οικοδόμηση της. Την έπαυλη την αφιέρωσε στον Αχιλλέα, απ' όπου και
το όνομα της, τον περίβολο της οποίας πλούτισε με αγάλματα από την αρχαία ελληνική
μυθολογία. Ακολουθεί επίσκεψη στο ΚΑΝΟΝΙ, στο Μοναστήρι της Παναγίας Βλαχέρνας και το
ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ ενώ λίγο αργότερα θα κάνουμε την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη, το
Κάστρο και το Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, πολιούχου του νησιού. Ακολουθεί γεύμα
προαιρετικά και ξεκούραση. Το απόγευμα βόλτα στην ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ, για να
κολυμπήσουμε και να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα το υπέροχο τοπίο που προσφέρει ο
μαγευτικός κολπίσκος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΑΣΣΙΟΠΗ, το μεγαλύτερο χωριό στη βόρεια πλευρά
του νησιού, 38 χλμ. από την πόλη, με 1200 περίπου κατοίκους. Ξεχωρίζει για τις μοναδικές
παραλίες του και το πλούσιο ιστορικό παρελθόν της. Η Κασσιόπη άκμασε τη ρωμαϊκή περίοδο
και σύμφωνα με την παράδοση την είχε επισκεφθεί ο αυτοκράτορας Νέρων. Από τα ιστορικά
μνημεία της ξεχωρίζουν τα ερείπια του κάστρου που χτίστηκε την περίοδο της κυριαρχίας των
Ανδηγαυών (1267 - 1386) και το οποίο θεωρούνταν ένα από τα ισχυρότερα κάστρα της
κερκυραϊκής υπαίθρου, στάση και συνεχίζουμε μέσω ΑΧΑΡΑΒΗΣ για ΡΟΔΑ, ένα
παραδοσιακό ψαροχώρι, γνωστό για την αμμώδη παραλία του, τους ζεστούς και φιλόξενους
ανθρώπους, τις παραδοσιακές ταβέρνες, τα εστιατόρια, παραμονή, κολύμπι, και γεύμα
προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος,
δείπνο, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα ολοκληρώσουμε τη γνωριμία με την πόλη με επίσκεψη στη
Σπιανάδα, την κεντρική πλατεία του νησιού και τόπο συνάντησης των κατοίκων και των
επισκεπτών της Κέρκυρας. Κατασκευάστηκε σύμφωνα με το στυλ των Βασιλικών Κήπων της
Ευρώπης. Είναι η μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων και από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης.
Δίπλα στην πλατεία βρίσκεται ο πεζόδρομος του Λιστόν με κτίρια ενετικής και γαλλικής
αρχιτεκτονικής. Στη συνέχεια, στη γραφική παραλία στις ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ, θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό, μεταφορά στο λιμάνι και αποχαιρετάμε το όμορφο νησί των Φαιάκων, με
την επιβίβαση μας στο F/B για ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. Το ταξίδι μας προς Αθήνα συνεχίζεται με
ενδιάμεσες στάσεις στην όμορφη κωμόπολη της ΠΑΡΓΑΣ, την περιοχή της Αμφιλοχίας και του
Αιγίου, άφιξη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

258€ 240€ 338€



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενα πούλμαν.
 Διαμονή - 4 διανυκτερεύσεις - σε ξενοδοχείο 3*, κοντά στην πόλη.
 4 πρωινά.
 4 δείπνα.
 Εισιτήρια F/B ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ & ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.



ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ, 3 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχώρηση 29/6.

3ΗΜΕΡΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ & ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 07.45 π.μ. περιοχή ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ημίωρη στάση και
συνεχίζουμε για την πόλη του ΒΟΛΟΥ, παραμονή, επίσκεψη, γεύμα προαιρετικά και μεταφορά
στη ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ, τακτοποίηση στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος για
ξεκούραση, κολύμπι, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ.
Νωρίς το πρωί θα φθάσουμε στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ, επιβίβαση στο τουριστικό πλοιάριο και
αναχώρηση για ΣΚΙΑΘΟ. Επίσκεψη στη ΧΩΡΑ που φιλοξενεί και το Μουσείο - Σπίτι του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ενώ λίγο αργότερα θα έχουμε χρόνο για κολύμπι στην περίφημη
παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ. Νωρίς το βράδυ επιστροφή στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ και στη συνέχεια
στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε τη γραφική ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, το "ΜΠΑΛΚΟΝΙ του
ΠΗΛΙΟΥ" με μοναδική θέα στην πόλη του Βόλου και τον Παγασητικό, ενώ λίγο αργότερα θα
βρεθούμε σε ένα ακόμη χαρακτηριστικό χωριό του ΠΗΛΙΟΥ, τις ΜΗΛΙΕΣ. Το μεσημέρι θα
γευματίσουμε προαιρετικά στα ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ και αναχωρούμε για Αθήνα με ενδιάμεση στάση
στα ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, άφιξη το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

168€ 148€ 208€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Διαμονή, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο TOKALIS 3* (ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ).
 2 πρωινά.
 2 δείπνα.
 Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την εκδρομή στη ΣΚΙΑΘΟ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.



ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, 6 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις 16 & 30/7, 13 & 20/8.

ΧΑΝΙΑ - ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ -
ΚΝΩΣΣΟΣ - ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ - ΕΛΟΥΝΤΑ - ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ -

ΠΛΑΚΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΛΑΚΙΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΡΕΘΥΜΝΟ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 20.30 για το λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ, τακτοποίηση στο πλοίο και
απόπλους για XANIA, διανυκτέρευση εν πλω.

2Η ΗΜΕΡΑ: Νωρίς το πρωί φθάνουμε στο λιμάνι των ΧΑΝΙΩΝ και απολαμβάνουμε ένα
υπέροχο πρωινό με περιπάτους γνωριμίας στην πόλη με το Βενετσάνικο λιμάνι, τη Φορτέτσα
και τα γραφικά δρομάκια της πόλης. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τους ΤΑΦΟΥΣ των
ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ στο Ακρωτήρι, μέσα σε ένα μαγευτικό 'Αλσος με μοναδική θέα στην πόλη.
Ακολουθεί η ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ, μια μοναδική φυσική λίμνη που τροφοδοτείται από την πηγή
Αμάτι και αποστραγγίζεται προς τον ποταμό Δέλφινα, ενώ η απόσταση της από τη θάλασσα
είναι 2.5 km. Τo μεσημέρι καταλήγουμε στο γραφικό χωριό της ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, όπου θα
έχουμε γεύμα προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα του καταπράσινου οικισμού. Θα
κλείσουμε ευχάριστα την ημέρα μας με την επίσκεψη στην ιστορική ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ. Απέχει
23 χιλιόμετρα από την πόλη του Ρεθύμνου και η πρώτη ολοκληρωμένη φρουριακή μορφή της
δημιουργήθηκε την τελευταία περίοδο της Ενετοκρατίας. Νωρίς το βράδυ καταλήγουμε στο
ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Ηρακλείου, τακτοποίηση, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου της ΚΝΩΣΣΟΥ. Η διαδρομή μας
συνεχίζεται για το μεγαλύτερο ενυδρείο της Μεσογείου. Το Ενυδρείο της Κρήτης
καταλαμβάνει έκταση 5.000 τ.μ. περίπου και είναι τμήμα του ευρύτερου κτιριακού
συγκροτήματος του Θαλασσόκοσμου (ΕΛΚΕΘΕ Κρήτης) και περιλαμβάνει εγκατάσταση
πολλών δεξαμενών - ενυδρείων διαφόρων μεγεθών, μερικά από τα οποία είναι πραγματικά
εντυπωσιακά σε όγκο (60.000 λίτρων). Έτσι δόθηκε η δυνατότητα να φιλοξενηθούν
οργανισμοί μεγάλου μεγέθους (πχ. καρχαρίες, σελάχια, τοννοειδή κ.λ.π.), να υπάρχει ο
αναγκαίος ζωτικός χώρος για τα φιλοξενούμενα είδη όπως επίσης να γίνει εφικτή η
αναπαράσταση των φυσικών βιοτόπων των ειδών μέσα στα ενυδρεία τους. Αμέσως μετά θα
έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά στην περιοχή της Χερσονήσου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριμίας στην πόλη του
Ηρακλείου. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική ΕΛΟΥΝΤΑ, με μικρή στάση - επίσκεψη,
στην ανδρική ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που είναι χτισμένη στην καρδιά του φαραγγιού του
Σεληνάρη. Λίγο αργότερα με μικρό πλοιάριο (έξοδα ατομικά) θα γνωρίσουμε το μαρτυρικό
νησί της ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ. Επιστροφή στην ΕΛΟΥΝΤΑ και μετάβαση στην υπέροχη παραλία της
ΠΛΑΚΑΣ για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε τον ΑΓΙΟ
ΝΙΚΟΛΑΟ, για τον απογευματινό καφέ και περιπάτους γνωριμίας Επιστροφή στο ξενοδοχείο
μας, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα φθάσουμε στο νότιο κομμάτι της Κρήτης και την υπέροχη
παραλία του ΠΛΑΚΙΑ. Παραμονή για κολύμπι ή εναλλακτικά μετάβαση με πλοιάριο (έξοδα
ατομικά) στην εξωτική παραλία της Πρέβελης. Η επιστροφή μας από το Κουρταλιώτικο
φαράγγι με μικρή στάση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Τελευταίος σταθμός η πόλη του
ΡΕΘΥΜΝΟΥ, που η ανατολίτικη επιρροή από την Τουρκοκρατία, συνδυάζεται με την ενετική
αρχιτεκτονική της Αναγέννησης. Θα απολαύσουμε τον καφέ μας και θα περπατήσουμε στα
σοκάκια του ιστορικού κέντρου, για να συναντήσουμε πολλά ενετικά και τουρκικά μνημεία.
Νωρίς το βράδυ επιστρέφουμε στην πόλη του Ηρακλείου, τακτοποίηση στο πλοίο για το
ταξίδι της επιστροφής (21.00) προς το λιμάνι του Πειραιά, διανυκτέρευση εν πλω.

6Η ΗΜΕΡΑ: 'Αφιξη νωρίς το πρωί στο λιμάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ και μεταφορά στην Αθήνα.



Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά 4-12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

338€ 295€ 419€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΡΗΤΗ & αντίστροφα σε τετράκλινες εσωτερικές
καμπίνες (ΑΒ4).

 Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο VANISKO 3*, στην περιοχή Αμμουδάρα
του Ηρακλείου, για τις αναχωρήσεις 16/7 & 13/8/18. Στο ξενοδοχείο OLYMPIC 3* στο
Ηράκλειο για τις αναχωρήσεις 30/7 & 20/8/18.

 3 πρωινά.
 3 δείπνα.
 Μεταφορές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
 Φόρος διαμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι εκδρομείς επιθυμούν άλλη κατηγορία καμπίνας από αυτή του
κοστολογίου, εφόσον ελεγχθεί η διαθεσιμότητα υπάρχουν οι πιο κάτω ανά άτομο
επιβαρύνσεις:

Πειραιάς - Κρήτη και αντίστροφα
Α2 Δίκλινη εξωτερική 45€

ΑΒ2 Δίκλινη εσωτερική 35€
Α3 Τρίκλινη εξωτερική 25€

ΑΒ3 Τρίκλινη εσωτερική 15€
Α4 Τετράκλινη εξωτερική 10€



ΒΟΛΟΣ - ΠΗΛΙΟ - ΣΚΙΑΘΟΣ, 4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις 29/6, 19/7, 4 & 23/8.

ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ

TOKALIS BOUTIQUE HOTEL & SPA

ΣΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 9.00 π.μ., περιοχή Aγίου Κωνσταντίνου ημίωρη στάση για καφέ
και συνεχίζουμε για την πόλη του Βόλου με τα περίφημα τσιπουράδικα, για γεύμα
προαιρετικά. Νωρίς το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην παραλία της
ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι, ξεκούραση, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στις ΜΗΛΙΕΣ, ιστορικό χωριό με πολλές ομορφιές, χτισμένο
σε μια κατάφυτη πλευρά του Πηλίου και σε υψόμετρο που κυμαίνεται από 250 μ. στο
χαμηλότερο σημείο του (περιοχή σιδηροδρομικού σταθμού) μέχρι 450 μ. περίπου στο
υψηλότερο. Πρόκειται για κεφαλοχώρι της περιοχής, γεμάτο μηλιές, καστανιές και λιόδεντρα,
με υπέροχη θέα προς τον Παγασητικό κόλπο και το νότιο Πήλιο. Αμέσως μετά στα ΚΑΛΑ
ΝΕΡΑ θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα θα βρεθούμε στη
γραφική ΠΟΡΤΑΡΙΑ και την όμορφη ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, για να περπατήσουμε στα πλακόστρωτα
δρομάκια και να απολαύσουμε τον καφέ μας με θέα τον Παγασητικό και την πόλη του Βόλου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και μια όμορφη εκδρομή ξεκινάει στο καταπράσινο νησί της ΣΚΙΑΘΟΥ.
Μετάβαση νωρίς το πρωί στο λιμανάκι του ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ή της ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗΣ, από όπου με
τουριστικό πλοιάριο θα κάνουμε μια ολοήμερη κρουαζιέρα στη ΧΩΡΑ της ΣΚΙΑΘΟΥ, όπου
φιλοξενεί και το ΣΠΙΤΙ - ΜΟΥΣΕΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, αλλά και την όμορφη
παραλία των ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι. Επιστροφή το απόγευμα
στο λιμάνι αναχώρησης και στη συνέχεια στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας και δε θα χάσουμε την ευκαιρία για ένα
τελευταίο πρωινό μπάνιο, πριν πάρουμε το πρωινό μας και αναχωρήσουμε για επίσκεψη, στην
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΞΕΝΙΑΣ, που είναι χτισμένη σε ένα μικρό οροπέδιο Β.Α. της Βρύναινας στην
επαρχία Αλμυρού Μαγνησίας και σε ύψος 370 μέτρων. Η παλαιότερη ονομασία ήταν
«Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου» και αποτελούσε μετόχι της σημερινής Μονής 'Ανω Ξενιάς.
Αμέσως μετά κατευθυνόμαστε στην όμορφη παραλία των ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, όπου θα
έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Συνεχίζουμε για Αθήνα με μικρή ενδιάμεση
στάση, άφιξη νωρίς το βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

188€ 165€ 268€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Εκδρομές - περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο ΤΟΚΑLIS BOUTIQUE

HOTEL & SPA στην παραλία της NEAΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ.
 3 πρωινά και 3 δείπνα σε μπουφέ.
 Εισιτήρια τουριστικού πλοιαρίου για την ολοήμερη κρουαζιέρα στη ΣΚΙΑΘΟ.



 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.
 Φόρος διαμονής



ΚΑΒΑΛΑ - ΘΑΣΟΣ - ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ), 4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις 21/7, 4 & 15/8.

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.00 π.μ. από ΑΘΗΝΑ ημίωρη στάση σε καφέ στην περιοχή της
ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας, φθάνουμε στην περιοχή της Λάρισας, στάση,
γεύμα, προαιρετικά. Αμέσως μετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ παρακάμπτουμε τη Θεσσαλονίκη και
συνεχίζουμε για να τακτοποιηθούμε το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ. Χρόνος
ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό μια πολύ όμορφη παραλιακή διαδρομή μας οδηγεί στην
Ουρανούπολη, στο "τρίτο πόδι" της μαγευτικής Χαλκιδικής. Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι και
γεύμα προαιρετικά η εναλλακτικά προαιρετική περιήγηση με πλοιάριο (έξοδα ατομικά) στη
χερσόνησο του ΑΘΩ με τις ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στην ΚΑΒΑΛΑ, με ενδιάμεση στάση στην Ασπροβάλτα. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους γνωριμίας με την πόλη της Καβάλας, δείπνο, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο Ferry boat και απόπλους
για το όμορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθμός ο Λιμένας και συνεχίζουμε για το γύρο του
νησιού, ΣΚΑΛΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουμε και να επισκεφθούμε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.
Η διαδρομή μας ακολούθως από τη ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ μας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ, παραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Το απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι και
επιβίβαση στο Ferry boat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑ. Δείπνο, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδρομή με μικρή
παράκαμψη στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, όπου θα έχουμε χρόνο για κολύμπι και γεύμα
προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΛΑΜΙΑΣ με μικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουμε
το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

195€ 168€ 258€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο «ΕSPERIA» 3* στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
 3 πρωινά και 3 δείπνα σε μπουφέ.
 Εισιτήρια F/B για ΘΑΣΟ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.
 Φόρος διαμονής.



ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, 4 ΗΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις 15 & 25/7, 22 & 29/8.

ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ -
ΣΠΑΡΤΗ

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση στις 7.30 π.μ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και συνεχίζουμε για την όμορφη
παραλία της ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, παραμονή, κολύμπι, γεύμα προαιρετικά. Αμέσως μετά
ακολουθώντας μια γραφική παραλιακή διαδρομή ανατολικά του ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ κόλπου
(Μεσσηνιακή Μάνη) θα επισκεφθούμε την ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, ένα όμορφο παραθαλάσσιο χωριό
στη ΜΑΝΗ, σε ένα τοπίο γεμάτο αντιθέσεις, από κρυστάλλινα γαλάζια νερά, μεγαλόπρεπα
κυπαρίσσια, άγριους ελαιώνες, καταπράσινες πλαγιές, που κάνει την Καρδαμύλη ένα από τα
ομορφότερα χωριά που αγναντεύουν τις ήρεμες θάλασσες και τα θαυμάσια ηλιοβασιλέματα
του Μεσσηνιακού κόλπου. Η μαγευτική διαδρομή μας συνεχίζεται και μας οδηγεί στην πόλη
του Γυθείου για τον απογευματινό καφέ. Νωρίς το βράδυ θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο
LIMIRA MARE, στη ΝΕΑΠΟΛΗ, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επιβίβαση στο F/B για Κύθηρα. 'Αφιξη και ξεκινάμε αμέσως την
περιήγηση μας στο νησί. Πρώτος σταθμός η ΧΩΡΑ, με το βενετσιάνικο χρώμα τα γραφικά
δρομάκια και το ΚΑΣΤΡΟ, η διαδρομή μας συνεχίζεται από το ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ, αντικρίζοντας
το γραφικό ΚΑΨΑΛΙ, για την ΠΑΝΑΓΙΑ τη ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ. Επίσκεψη - προσκύνημα, για να
καταλήξουμε το μεσημέρι στο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ, ένα καταπράσινο χωριό με τρεχούμενα νερά,
όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να γευματίσουμε προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα στη
σκιά των πανύψηλων πλατάνων. Το απόγευμα επιστροφή στο λιμάνι του νησιού το
ΔΙΑΚΟΦΤΙ, από όπου με το F/B θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στη Νεάπολη, για
διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και ημέρα χαλάρωσης στο κοντινό νησάκι της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις 570
μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή, για κολύμπι στη γραφική παραλία Σίμου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, χρόνος ελεύθερος το απόγευμα για περιπάτους,
διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε την επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα παλαιά
αρχοντικά, το σπίτι του Γ. ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο ΚΑΣΤΡΟ.
Χρόνος ελεύθερος για κολύμπι και γεύμα προαιρετικά. Αναχώρηση για Αθήνα με στάσεις, στην
πόλη της ΣΠΑΡΤΗΣ και σε καφέ στην περιοχή ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ, άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατόν να γίνει αλλαγή στη σειρά των επισκέψεων της 2ης και της 3ης
ημέρας.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Δίκλινο Παιδιά έως 12 ετών σε τρίκλινο Μονόκλινο

195€ 175€ 255€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Εκδρομές περιηγήσεις, με κλιματιζόμενο πούλμαν.
 Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE 3* στη ΝΕΑΠΟΛΗ

ΛΑΚΩΝΙΑΣ.
 3 πρωινά σε μπουφέ.
 Εισιτήρια F/B για ΚΥΘΗΡΑ και ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.



 Φ.Π.Α.
 Φόρος διαμονής.


