




 

ΘΑΣΟΣ                           2, 3 ημέρες   

 
  
  

 
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. 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 και 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 και θα 
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Το βράδυ  θα 
κάνουμε 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 το Λιμένα. Χρόνος για  προαιρετικό 
γεύμα ή να χαλαρώσετε κάνοντας τα ψώνια σας μέχρι την ώρα 
αναχώρησης του πλοίου. Επιβίβαση στο πλοίο για Κεραμωτή. 
Στάση στην Καβάλα για βόλτα και καφέ. Αναχώρηση για 
Θεσσαλονίκη και άφιξη στην πόλη μας αργά το απόγευμα.   

 
Σημείωση : στο 2ημερο παραλείπεται η επίσκεψη στην 
Καβάλα.  
 
 

 
 
 
 
 

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

 

Τιμή συμμετοχής :  

2 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

29/5, 5/6, 12/6, 26/6, 3/7 
 
 

Hotel THASOS 3*, Πευκάρι 

79€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel AETHRIA 3*, Λιμένας 

89€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel ALEA 4*, Πρίνος 

129€ 
 κατ άτομο , με ημιδιατροφή  

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

3 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

28/5, 4/6, 11/6, 19/6, 
25/6, 2/7 

 

Hotel THASOS 3*, Πευκάρι 

109€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel AETHRIA 3*, Λιμένας 

125€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel ALEA 4*, Πρίνος 

209€ 
 κατ άτομο , με ημιδιατροφή  

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
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. 
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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 

22/5, 29/5, 5/6, 
12/6, 20/6, 26/6, 3/7 

 

 
Hotel KOSTA FAMISSI 4*,  

75€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel AMALIA 4*sup,  

95€ 
 κατ άτομο , με πρωινό 

 

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

3 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

21/5, 28/5, 4/6, 
11/6, 19/6, 25/6, 2/7 

 

Hotel KOSTA FAMISSI 4*,  

109€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel AMALIA 4*sup,  

149€ 
 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 
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  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  – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (530χλμ.) 
Πρωινό και βόλτα για καφέ στη χώρα της Αίγινας. Επιβιβαζόμαστε στο 
πλοίο για Πειραιά. 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  
 

21/5, 28/5,  

4/6, 11/6, 19/6, 

25/6, 2/7 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 
 

Hotel ΑΝΑΤΟΛΗ 2*  
Αγία Μαρίνα, 

129€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

******** 
Hotel  

ΜΑΓΔΑ /ΓΑΛΗΝΗ 2*  
Αγία Μαρίνα, 

139€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

********* 

Hotel ISIDORA/AFEA 2*  
Αγία Μαρίνα, 

145€ 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. 
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   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 

21/5, 28/5,  

4/6, 11/6, 19/6, 

25/6, 2/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
OSCAR /AMVRAKIA 2*, 

Αμφιλοχία 
 

115€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 
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  ΑΝΤΙΚΥΡΑ                      3 ημέρες  
          

                  

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

Συγκέντρωση στο γραφείο μας στις 08:00. Μέσω Λεπτοκαριάς, Αλαμάνας, 
Μπράλλου και 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 – (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. 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

Αναχωρήσεις στις 

4/6, 11/6, 19/6, 

25/6, 2/7 

 

Τιμή συμμετοχής :  
Hotel  

ANTIKIRA BEACH 2* 
 Αντίκυρα  

 

 

125€ 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. Φόρος 
διαμονής 
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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. 
 
 
Σημείωση : στο hotel THALASSA περιλαμβάνεται και μουσική βραδιά με dj. 

 
 
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  
 

22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 

20/6, 26/6, 3/7 
Τιμές συμμετοχής :  

 

Hotel ALEX 2*  

75€ κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή   
 

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

3 ημέρες  
 

21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 

19/6, 25/6, 2/7 
 

Τιμές συμμετοχής :  
 

Hotel KASTRI 2*  

89€ κατ άτομο  

Με πρωινό  

******** 

Hotel  MYTHO 2*  

99€ κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

********* 

Hotel ALEX 2*  

119€ κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή   

******** 

Hotel THALASSA 3*  

129€ 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 
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ΕΒΡΟΣ ΘΡΑΚΗ       3 ημέρες   

 
  
 

1ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΞΑΝΘΗ - ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ – 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (350χλμ)  

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00 με πρώτη στάση στην 
Ξάνθη. Επίσκεψη στην παλιά  πόλη και χρόνος ελεύθερος στους 
εκδρομείς για βόλτα και καφέ. Επόμενη στάση το Πόρτο Λάγος και η 
λίμνη Βιστονίδα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για Αλεξανδρούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
2ημέρα: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ- ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΣΟΥΦΛΙ 
(230χλμ.) 
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, την πόλη που 
συνδέει ανατολή και δύση στις ακτές του Αιγαίου. Αναχώρηση για 
Ορεστιάδα με ενδιάμεση στάση για καφέ στο Σουφλί όπου θα 
επισκεφτούμε το αρχοντικό Κουρτίδη, που παρουσιάζεται η ιστορία του 
μεταξιού. Άφιξη στην Ορεστιάδα και χρόνος ελεύθερος να περιηγηθούμε 
στην πόλη και τα αξιοθέατα της. Επόμενη στάση στο Διδυμότειχο όπου 
θα δούμε τα βυζαντινά και οθωμανικά αξιοθέατα. Γεύμα στην περιοχή 
του δάσους της Δαδιάς, μία από τις πρώτες περιοχές στην Ελλάδα που 
τέθηκαν σε καθεστώς προστασίας, καθώς εδώ συμβιώνουν και 
ευδοκιμούν συγκεντρωμένα πολλά είδη της χλωρίδας και της πανίδας 
της Βαλκανικής χερσονήσου, της Ευρώπης και της Ασίας. Κατά την 
επιστροφή μας θα επισκεφτούμε τις Φέρες, όπου θα δούμε τον 
Βυζαντινό Ναό της Παναγίας της Κοσμοσώτειρας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερος χρόνος.  Διανυκτέρευση. 
 
3ημέρα: ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ - ΔΡΑΜΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (360χλμ) 
Πρωινό και  αναχώρηση για  επίσκεψη στο Δέλτα του Νέστου και στην 
Σταυρούπολη όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ.  Επόμενη στάση στο 
Παρανέστι όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και επίσκεψη στο μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας. Αναχώρηση και άφιξη στη Δράμα, περιήγηση και 
χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Συνεχίζουμε με το Σπήλαιο της Αλιστράτης  
το οποίο θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα Σπήλαια όχι μόνο της 
Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης με πλούσιο σταλαγμιτικό και 
σταλακτιτικό διάκοσμο  και ποικιλομορφία χρωματισμών. Αναχώρηση 
για Θεσσαλονίκη.  

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

 
 

 
Αναχωρήσεις στις 

21/5, 28/5,  

4/6, 11/6, 19/6, 

25/6, 2/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel NEFELI 4* 
 

119€ 
 κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

145€ 
 κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή 
************** 

Hotel RAMADA 
PLAZA 5* 

 

145€ 
 κατ άτομο  

Με πρωινό  
 

175€ 
 κατ άτομο  

Με ημιδιατροφή 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα. Συνοδό του  
γραφείου µας 
Δύο 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 
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ΙΘΑΚΗ                           3 ημέρες   

 

 το Μυθικό Νησί του Οδυσσέα  

 
 1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΙΘΑΚΗ (450 χλμ.) 

 Αναχώρηση στις 06:30 από το γραφείο μας και κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις καθ οδόν άφιξη στο λιμάνι του Αστακού. Επιβίβαση στο πλοίο και 
αναχώρηση  για το νησί του Οδυσσέα. Άφιξη στο λιμάνι Πισαετος και από 
εκεί φτάνουμε στην όμορφη πρωτεύουσα του νησιού το Βαθύ. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στον παραδοσιακό οικισμό που 
μαγνητίζει τα βλέμματα των επισκεπτών, με το που πατούν το πόδι τους 
στην Ιθάκη. Βόλτα στο λιμάνι με το νεοκλασικό αρχοντικό 
Μέγαρο Δρακούλη και στα στενά σοκάκια με τις ταβέρνες και τα 
ζαχαροπλαστεία όπου μπορείτε να γευτείτε τα παραδοσιακά γλυκά του 
νησιού. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ  
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Ξεκινώντας από τη 
δυτική πλευρά του νησιού και περνώντας από την περιοχή Πηλικάτα όπου 
τοποθετείται η πόλη του Οδυσσέα, πρώτη μας στάση το χωριό Σταυρός. 

Εδώ βρίσκεται και η προτομή του Οδυσσέα στο πάρκο της πλατείας. Χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα και στην συνέχεια άφιξη στο Αρχαιολογικό μουσείο με 
Αρχαιολογική Συλλογή  που περιλαμβάνονται ευρήματα από την ευρύτερη 
περιοχή του χωριού Σταυρός. Περνώντας από το χωριό Πλατρειθιας άφιξη 
στο γραφικό λιμανάκι Φρίκες με τους δύο καλοδιατηρημένους ανεμόμυλους  
που μοιάζουν με πολεμικά κάστρα. Επόμενη στάση μας θα είναι το Κιονι. 

Στενά δρομάκια, πλακόστρωτα, σκαλοπάτια που ξεκινούν από ψηλά και 
οδηγούν στην ακτή, περνώντας ανάμεσα από περιποιημένα σπίτια και 
ασπρισμένες αυλές γεμάτες γλάστρες με λουλούδια. Θα έχουμε χρόνο 
ελεύθερο για γεύμα και επίσκεψη σε ένα παλιό πέτρινο σπίτι στην άκρη της 
παραλίας του χωριού που είναι σύμφωνα με την παράδοση το σπίτι 
του Καραϊσκάκη. Σήμερα σώζονται μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι και τα ανοίγματα 

στις πόρτες και τα παράθυρα. Γυρίζοντας προς το Βαθύ θα επισκεφτούμε το 
χωριό Ανωγη όπου ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τους τεράστιους 
πέτρινους ογκόλιθους που φαίνονται δίπλα στο δρόμο γνωστά ως τα 
«Μενίρ» της Ανωγής. Τελευταία μας στάση το ιστορικό μοναστήρι 
της Παναγίας των Καθαρών, της πολιούχου της Ιθάκης. Χτισμένη στη ΝΑ 

κορυφή του όρους Νήριτον, σε υψόμετρο 600 μ. και σε απόσταση 15 χλμ. 
από το Βαθύ, πλουτεί ως θησαυρό πολύτιμο την ιερά εικόνα της πολιούχου 
του νησιού, Υπεραγίας Θεοτόκου της Καθαριωτίσσης. Προσκύνημα και 

περιήγηση της μονής. Επιστροφή στο Βαθύ, ξεκούραση και χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα : ΒΑΘΥ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(450 χλμ)  

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε τα μουσεία στο Βαθύ. 
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιθάκης στεγάζονται ευρήματα από το νότιο τμήμα 

του νησιού της Ιθάκης και ελάχιστα από το βόρειο. Το κτήριο του μουσείου 
κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1960 ακολουθώντας τα τότε αρχιτεκτονικά 
πρότυπα. Χρόνος ελεύθερος για τα τελευταία ψώνια. Αναχώρηση για το 
λιμάνι του Πισαετου από όπου θα πάρουμε το καράβι για τον Αστακό. 
Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη  κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις. 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Τιμή συμμετοχής :  

Αναχωρήσεις στις 

28/5, 4/6, 11/6, 
19/6, 25/6, 2/7 

 
 

 
 
 

Hotel MENTOR 3*, 

 Βαθύ 

159€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
 
 
 

Hotel CAPTAIN GIANNIS 3*, 

Βαθύ 

179€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. 
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. Φόρο διαμονής. 
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ΠΑΡΓΑ  

Γνωριμία με την ΗΠΕΙΡΟ    3 ημέρες   

 
  
 1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ  - ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ (440 χλμ)                                 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07:30. Δια μέσω Γρεβενών (στάση για 
καφέ) - Ιωαννίνων φτάνουμε στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το 
μοναδικό στο είδος του μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. 
Συνεχίζουμε για το περίφημο γεφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια 
αρχιτεκτονική του και το θρύλο του πρωτομάστορα. Συνεχίζοντας φτάνουμε 
στην πόλη της Πρέβεζας. Χρόνος ελεύθερος για μια περιήγηση στην πόλη 
και γεύμα εξ ιδίων. Καταλήγουμε στην Πάργα, όπου και το ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση και ξεκούραση. Το βραδάκι θα περπατήσουμε και θα 
απολαύσουμε το ποτό μας στην όμορφη παραλία, και  τα στενά της Πάργας. 
Διανυκτέρευση. 
  
2η μέρα: ΠΑΡΓΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ – ΠΗΓΕΣ και ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ(120χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Ζάλογγο, όπου οι ηρωικές 
Σουλιώτισσες γκρεμιστήκαν με τα παιδιά τους, για να μην πέσουν στα χέρια 
των Τούρκων. Συνεχίζουμε για έναν καφέ στη Γλυκή ακριβώς δίπλα στο 
ποτάμι, τον μυθικό Αχέροντα, του οποίου οι πηγές βρίσκονται πολύ κοντά. 
Επόμενος σταθμός μας οι εκβολές του ποταμού στην Αμμουδιά, στον κόλπο 
του Γλυκέα. Προαιρετική βόλτα με καραβάκι στο παγωμένο ποτάμι, για να 
θαυμάσουμε την ομορφιά στις όχθες του Άδη, και να εξερευνήσουμε μια 
περιοχή που κρύβει τα μυστικά της αθανασίας. Γεύμα εξ’ ιδίων, και 
επιστρέφουμε στην Πάργα στο ξενοδοχείο μας, για ξεκούραση. Το απόγευμα 
ελεύθεροι στην πόλη που μας φιλοξενεί για βόλτα και ένα ποτό ψηλά στο 
βενετσιάνικο πανέμορφο κάστρο της. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝNΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ) 

  Πρωινό και η μέρα της επιστροφής μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουμε 
κομμάτια της Θεσπρωτικής  γης. Πρώτος σταθμός τα Σύβοτα που αποτελούν 
πόλο έλξης για επισκέπτες απ όλο τον κόσμο για τη φυσική τους προίκα, τις 
όμορφες ακρογιαλιές με τα καταγάλανα νερά. Χρόνος για να γνωρίσουμε το 
χώρο και να ευχαριστηθούμε το καφεδάκι μας. Συνεχίζοντας τη διαδρομή 
μας καταλήγουμε στη θρυλική πόλη των Ιωαννίνων. Στα σκιερά πλατάνια του 
Μόλου μπορούμε να γευματίσουμε (εξ ίδιων) και να επισκεφτούμε 
προαιρετικά το νησάκι της Κυρά Φροσύνης. Κάνοντας τις απαραίτητες 
στάσεις επιστρέφουμε στην πόλη μας, κρατώντας ενέχυρο τις πανέμορφες 
εικόνες που μας αφήνει η μικρή περιπλάνηση μας. 
 
 
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
 

 

 

Τιμή συμμετοχής :  

 

Αναχωρήσεις στις 

21/5, 28/5, 4/6, 
11/6, 19/6, 25/6, 2/7 

 

Hotel ΕΙΡΗΝΗ 3*,  

Γλυκή 

109€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
 

Hotel PARADISE 3*,  

Πάργα 

139€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
Hotel PALATINO 4*, 

Πάργα 

149€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του  
γραφείου µας 
Δύο 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 
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ΥΠΑΤΗ   
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ                3 ημέρες  

          

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

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00. Μέσω Λάρισας, Λαμίας 
φτάνουμε στα Λουτρά Υπάτης, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση, λίγη ξεκούραση και μετάβαση στη Μονή Αγάθωνος που 
βρίσκεται σκαρφαλωμένη στις πλαγιές του βουνού, προσκύνημα και 
αναχώρηση για Λαμία. Δείπνο εξ ιδίων με προαιρετική διασκέδαση. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο στα Λουτρά Υπάτης. Διανυκτέρευση. 
                                                           

2η μέρα: ΥΠΑΤΗ – 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, χτισμένη σε απότομο βράχο που 
έχτισαν το 829 μ.χ. οι μοναχοί Διονύσιος και Τιμόθεος και οι οποίοι έφεραν 
την εικόνα της Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, που σώθηκε 
από θαύμα στην περίοδο των εικονομαχιών. Γεύμα καθοδόν εξ ιδίων και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Δείπνο εξ ιδίων με προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΥΠΑΤΗ – 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, αγορά αναμνηστικών δώρων και 
γεύμα εξ ιδίων. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ φτάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη. 

 

 

 

 

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

 

Αναχωρήσεις στις 

 21/5, 28/5, 4/6, 

11/6, 19/6, 25/6, 

2/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

PRIGKIPIKON 2*, 

Λουτρά Υπάτης 

115€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 

********* 
Hotel  

ALEXAKIS 2* 

 Λουτρά Υπάτης 

125€ 
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 
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ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ            3 ημέρες   

 
   

1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - MONH ΚΑΤΩ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΠΕΤΑ – ΑΡΤΑ 
( 323χλμ ) 
Αναχώρηση  στις 07:00. Με ενδιάμεση στάση για καφέ καθοδόν άφιξη στη 
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ηπείρου, την πόλη της Άρτας. Προσκύνημα  
στο μοναστήρι της Κάτω Παναγιάς χτισμένο στους πρόποδες του λόφου 
Περάνθη  από το Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Β΄Δούκα και τη σύζυγό του, 
μετέπειτα Αγία Θεοδώρα. Επόμενος σταθμός μας η περιοχή Πέτα, όπου 
έγινε η ιστορική μάχη το 1822 και έχει εγερθεί στη μνήμη των πεσόντων 
μνημείο σε ύψωμα του χωριού. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ 
ιδίων στην είσοδο της  πόλης της Άρτας  στο φημισμένο πέτρινο γεφύρι 
της, σήμα κατατεθέν της πόλης, γνωστό από το ομώνυμο δημοτικό ποίημα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ χρόνος ελεύθερος 
στο κέντρο της πόλης Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα : ΑΡΤΑ - ΓΥΡΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ -
ΑΡΤΑ (150χλμ ) 
Πρωινό και αναχώρηση για να περιηγηθούμε κατά μήκος του Αμβρακικού 
κόλπου. Περνώντας από την Αμφιλοχία, κωμόπολη χτισμένη στο μυχό του 
κόλπου  φθάνουμε στη Βόνιτσα που με το επιβλητικό κάστρο της και τη 
νησιώτικη ατμόσφαιρα σαγηνεύει κάθε περαστικό. Στάση για καφέ. 
Επόμενος σταθμός  το νησί της Λευκάδας. Χρόνος ελεύθερος  στο  κέντρο 
της χώρας του νησιού με τα παραδοσιακά καλοδιατηρημένα πολύχρωμα 
κτίρια της και τα πολύβουα σοκάκια της. Γεύμα εξ ιδίων. Το απόγευμα  
κάνοντας μια στάση στην πόλη της Πρέβεζας, επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο μας στην Άρτα. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα :  ΑΡΤΑ – ΣΑΛΑΩΡΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 360χλμ ) 

Πρωινό. Για να φτάσουμε στην Κορωνησία ακολουθούμε το δρόμο προς 
Κωστακαιών  και  Σαλαώρας ένα μικρό εγκαταλελειμένο λιμάνι στον 
Αμβρακικό Κόλπο που κατά το παρελθόν υπήρξε σημαντικό 
διαμετακομιστικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου. 
Μετά τη Σαλαώρα ταξιδεύουμε πάνω σε φιδωτή λουρονησίδα έχοντας 
αριστερά μας τη λιμνοθάλασσα Λογαρού και δεξιά μας τον Αμβρακικό και 
μετά 5 χιλιόμετρα καταπληκτικής διαδρομής, φτάνουμε στην γραφική 
Κορωνησία. Παραδομένη στην αγκαλιά του Αμβρακικού η Κορωνησία, 
μοιάζει να ’ναι το κέντρο του κόσμου του, αφού πάνω της έχει 
συμπυκνωμένη όλη την ουσία του. Στην Άρτα όταν γίνεται λόγος για τον 
Αμβρακικό, όλων η σκέψη σ’ αυτήν πάει. Γραφικό ψαροχώρι φυτεμένο 
καταμεσίς του κόλπου, ενώνεται με τη στεριά με μια ατέλειωτη λουρονησίδα 
που έχει μετατραπεί στον ασφαλτόδρομο που περάσαμε, σαν να μη θέλει 
ακόμη να κόψει τον ομφάλιο λώρο της με τη μάνα Αρτινή γη. Χρόνος 
ελεύθερος για καφέ. Κατόπιν αναχωρούμε για την πρωτεύουσα της 
Ηπείρου την πόλη των Ιωαννίνων, γεύμα εξ ιδίων. Με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και ξεκούραση καθοδόν άφιξη το βράδυ στην πόλη μας. 

 
 
 
 

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

 

 

Τιμή συμμετοχής :  

 

3 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις   

4/6, 19/6, 2/7  

 

Hotel  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ 4*, Άρτα 

149€ 

 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. 
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΛΑΜΙΑ 
ΠΑΥΛΙΑΝΗ- ΑΜΦΙΣΣΑ    3 ημέρες   

 

 
1η μέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – Παναγιά ΠΡΟΥΣΟΥ – ΛΑΜΙΑ 
( 450χλμ ) 
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00.  Μέσω Λάρισας φτάνουμε στο 
όμορφο  Καρπενήσι. Στάση για γεύμα εξ’ ιδίων και γνωριμία με την πόλη. 
Στη συνέχεια μετάβαση στην Μονή Προυσιώτισσα, χτισμένη σε απότομο 
βράχο, το 829 μ.χ. από τους μοναχούς Διονύσιο και Τιμόθεο. Οι οποίοι 
έφεραν την εικόνα της Παναγίας από την Προύσα της Μικράς Ασίας, που 
σώθηκε από θαύμα στην περίοδο των εικονομαχιών. Προσκύνημα και 
αναχώρηση για Λαμία όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Χρόνος 
ελεύθερος. Διανυκτέρευση.       
                                                     

2η μέρα: ΛΑΜΙΑ - ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΑΜΦΙΣΣΑ ( 170χλμ ) 
Πρωινό και αναχώρηση για την Παύλιανη με  το φυσικό πάρκο αναψυχής 
στις πηγές του Ασωπού. Αιώρες, ξυλοκρέβατα, φωλιές, τελεφερίκ πάνω 
από το ποτάμι, γέφυρες, τούνελ και μυστικά μονοπάτια με ευφάνταστες 
πινακίδες  καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, μας καλούν να ζήσουμε  μια 
μοναδική εμπειρία, και να απολαύουμε τον καφέ μας μέσα στη φύση. 
Συνεχίζοντας τη μέρα μας φτάνουμε στην Άμφισσα. Η πόλη της Άμφισσας 
διακρίνεται για την σπουδαία αρχιτεκτονική της που αποτελεί από μόνη της 
ένα σημαντικό αξιοθέατο της πόλης. Δεν έχουμε λοιπόν παρά να την 
περπατήσουμε  (το μέγεθος της πόλης είναι αρκετά μικρό) και να 
γνωρίσουμε τα δεκάδες νεοκλασικά και αρχοντικά της, δείγμα της ακμής του 
πρόσφατου παρελθόντος της πόλης. Σημείο αναφοράς σε κάθε περίπατο ο 
κεντρικός δρόμος της αγοράς που οδηγεί στην όμορφη πλατεία Κεχαγιά 
(άνω πλατεία). Εκεί θα συναντήσουμε  ένα από τα πιο γοητευτικά σημεία 
της πόλης με το πρόσφατα ανακαινισμένο δημαρχείο να δεσπόζει δίπλα 
στο ιστορικό καφενείο το Πανελλήνιον, πολλά όμορφα κτίσματα καθώς και 
τα σκαλιά που οδηγούν στον ναό του αγίου Νικολάου.  Χρόνος για γνωριμία 
με την πόλη και περιπλάνηση στα σοκάκια της Χάρμαινας, της συνοικίας 
των ταμπάκηδων με ιστορία από την Τουρκοκρατία. Θα γευματίσουμε τις 
τοπικές  νοστιμιές, θα πιούμε τον καφέ μας στον «παλιό καφενέ», μοναδικό 
στην Ελλάδα με θεατρική σκηνή, όπου ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος έκανε 
γυρίσματα του Θιάσου και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: ΛΑΜΙΑ - ΒΟΛΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350 χλμ)  
 Πρωινό και αναχώρηση για το Βόλο. Βόλτα στο λιμάνι, φύση στα καλύτερά 
της και μεζεδάκια με άρωμα παραδοσιακό. Αυτή η τριλογία μπορεί άνετα να 
περιγράψει πως θα απολαύσουμε τον ελεύθερο χρόνο μας στην 
πανέμορφη πόλη. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

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

 
 

 
Αναχωρήσεις στις 

28/5, 4/6, 11/6, 

19/6, 25/6 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
ELENA 3*, Λαμία 

 

119€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 
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ΚΕΡΚΥΡΑ                      3, 4 ημέρες   

 
 1η μέρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ (400 χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00 για Ηγουμενίτσα. Δια μέσου 
Βέροιας, Γρεβενών ( στάση για καφέ ),  Ιωαννίνων, άφιξη  και επιβίβαση στο 
F/B για Κέρκυρα. Άφιξη στο νησί των Φαιάκων και ξεκινάμε την πρώτη 
γνωριμία με την πόλη της Κέρκυρας και τα παραδοσιακά καντούνια της. 
Χρόνος ελεύθερος, Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. To βράδυ 
επίσκεψη στη πόλη της Κέρκυρας. Διανυκτέρευση.  

 
2η μέρα: Μονή ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ – ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΚΑΝΟΝΙ - ΜΟΝ ΡΕΠΟ   
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μ. Βλαχέρνας  από όπου παίρνουμε το 
καραβάκι για το Ποντικονήσι και την Μ. Παντοκράτορα. Επιστρέφοντας 
ανεβαίνουμε στο Κανόνι από όπου έχουμε μια πανοραμική θέα της 
λιμνοθάλασσας Χαλκιοπούλου και το Πέραμα. Σειρά έχει το ανάκτορο του 
Μον Ρεπό  που λειτουργεί πλέον σαν μουσείο (προαιρετική επίσκεψη) και 
περίπατος στους καταπράσινους κήπους του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση   
  
3η μέρα: ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ  

Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι. Ένα όμορφο χωριό που στην 
κορυφή του λόφου του βρίσκεται το Αχίλλειο, το παλάτι που έχτισε το 1890-
91 η αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε για να γνωρίσουμε 
την πόλη της Κέρκυρας. Ξεκινώντας από την μεγαλύτερη πλατεία των 
Βαλκανίων την Σπιανάδα. Θα επισκεφτούμε το παλιό φρούριο το ανάκτορο 
των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου (Σινοιαπωνικό μουσείο),το περίφημο 
«Λιστών» και τον καθεδρικό ναό του πολιούχου της πόλης Αγ. Σπυρίδωνα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το απόγευμα αναχωρούμε για το 
ωραιότερο κομμάτι της Κέρκυρας, την Παλαιοκαστρίτσα. Κατά τη διαδρομή 
περνάμε από περιοχές πνιγμένες στο πράσινο για να φτάσουμε στο 
καλύτερο και πιο τουριστικό σημείο, με γραφικούς όρμους, αποτόμους 
βράχους και έξι καταγάλανους κολπίσκους. Χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.   
 
4η μέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ – ΜΟΡΑΪΤΙΚΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(400χλμ)  

Πρωινό και αναχωρούμε για να απολαύσουμε ένα καφέ στις 
χιλιοτραγουδισμένες Μπενίτσες, και συνεχίζοντας να κάνουμε μια βόλτα στα 
πλούσια μαγαζιά στα Μοραΐτικα. Στη συνέχεια επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη 
στην Ηγουμενίτσα. Κατευθυνόμαστε στα όμορφα Γιάννενα για να πιούμε τον 
καφέ μας και στη συνέχεια με διάφορες απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη. 
 

 
Σημείωση : 3ημερο πρόγραμμα 

 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙ –                            

ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – Μονή ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ 
2η μέρα :  ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ- ξενάγηση πόλης  
3η μέρα :  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 
 
 

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

 

Τιμή συμμετοχής :  

3 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 
19/6, 25/6, 2/7 

 

Hotel BELLA VISTA 2*, 
Μπενίτσες  

119€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel OASIS 3*, Πέραμα 

129€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel GEMINI 4*, Μοραΐτικα  

149€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

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

4 ημέρες 

 Αναχωρήσεις στις 

 29/5, 5/6, 12/6, 18/6, 
26/6, 3/7 

 

Hotel BELLA VISTA 2*, 

Μπενίτσες  

165€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel OASIS 3*, Πέραμα 

175€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel GEMINI 4*, Μοραΐτικα  

199€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Τα εισιτήρια του F/B 
για Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – 
Ηγουμενίτσα 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 
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ΠΡΕΒΕΖΑ                           3, 4  ημέρες   

 
  
1η μέρα  :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (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 και την αρχαία Νικόπολη. 
Χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκεται 
σε περιοχή της Πρέβεζας. Ξεκούραση. 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. Διανυκτέρευση . 
 
 3η μέρα : ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΠΑΡΓΑ - ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ  (50χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για το Μεσοπόταμο. Επίσκεψη και περιήγηση στο 
Νεκρομαντείο της αρχαίας Εφύρας. Συνεχίζουμε  για την γραφική, νησιωτική 
Πάργα χτισμένη αμφιθεατρικά μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο. Θα 
ανηφορίσουμε να θαυμάσουμε τη θέα από το βενετσιάνικο κάστρο της και να 
περιπλανηθούμε στην πόλη με τα γραφικά σοκάκια της. Άφιξη στην  
Αμμουδιά, ένα όμορφο παραλιακό χωριό στις εκβολές του Αχέροντα, 
ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και γεύμα εξ’ ιδίων και σας προτείνουμε 
προαιρετική βόλτα με καραβάκι στο κανάλι του ποταμού Αχέροντα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση. 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 3η μέρα και η 
επίσκεψη στην Πάργα γίνεται την 1η μέρα. 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
 

 

Τιμή συμμετοχής :  

3 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

21/5, 28/5, 4/6, 
11/6, 19/6, 25/6, 2/7 

 

Hotel NIKO 2*, Κανάλι  

109€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel KANALI 3*, Κανάλι 

125€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel MARGARONA 3* sup, 

Πρέβεζα 

149€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

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

4 ημέρες 

 Αναχωρήσεις στις 

 29/5, 5/6, 12/6, 
18/6, 26/6, 3/7 

 

Hotel NIKO 2*, Κανάλι  

149€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel KANALI 3*, Κανάλι 

169€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel MARGARONA 3* sup, 

Πρέβεζα 

199€ 
 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. Φόρο 
διαμονής 
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     ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ   3, 4 ημέρες   

 
Ένα πάζλ από τις ανεξερεύνητες περιοχές της Ελλάδας 
 
1ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ - ΛΕΙΒΑΔΙΑ  
( 400 χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 08.00. Με διάφορες απαραίτητες στάσεις 
φθάνουμε στην Αμφίκλεια με τα νεοκλασικά αρχοντικά της και τα πλακόστρωτα 
σοκάκια της. Θα δούμε το μουσείο Άρτου και την αρχαία Ακρόπολη, που θα μας 
ανταμείψει με την εξαιρετική θέα. Συνεχίζουμε για τις Πηγές της Κρύας που 
βρίσκονται στις νότιες παρυφές της πόλης της Λειβαδιάς. Το ποτάμι που κυλάει 
στο συγκεκριμένο μέρος είναι ένα από τα δυο στην Ελλάδα με θηλύκο όνομα. Ο 
ποταμός Ερκύνα. Αρκετά μικρά γεφυράκια, καταρράκτες, αιωνόβια πλατάνια και 
νερόμυλοι πλαισιώνουν το τοπίο. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε την 
πανέμορφη φύση και να γευματίσουμε με τα ονομαστά σουβλάκια της περιοχής. 
Καταλήγουμε στην όμορφη πόλη της Λειβαδιάς όπου και το ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
2η μέρα: ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΤΡΙΖΟΝΙΑ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ (250χλμ.) 

Πρωινό και αναχώρηση. Τα άγρια μπλε νερά του Κορινθιακού κρύβουν ένα μικρό 
νησάκι, τα Τριζόνια. Είναι το μεγαλύτερο νησί από μια μικρή συστάδα νησιών στον 
Κορινθιακό. Είναι καταπράσινο και το μοναδικό κατοικήσιμο. Το άγνωστο σε 
πολλούς, αυτό νησί διαθέτει ένα πανέμορφο φυσικό λιμανάκι. Μιλάμε για έναν 
οικολογικό παράδεισο, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο και να γευματίσουμε εξ’ 
ιδίων στα γραφικότατα ταβερνάκια της παραλίας. Παίρνοντας το δρόμο της 
επιστροφής, μια στάση στο πανέμορφο Γαλαξίδι θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
μας. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στην Λειβαδιά. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα : ΛΕΙΒΑΔΙΑ - ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (100χλμ) 
Πρωινό. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Ελικώνα (βουνό), με την παρθένα φύση, τις 
όμορφες διαδρομές, τα γραφικά χωριουδάκια. Πρώτη μας στάση η Αγία Άννα σε 
υψόμετρο 700 μ. από τα παλαιοτέρα χωριά του βουνού. Θα κάνουμε μια βόλτα 
ανάμεσα στα σπιτάκια από ντόπια πέτρα, θα χαζέψουμε το άπλετο ελατοδάσος 
της περιοχής και θα πιούμε τον καφέ μας στο « καφέ των φίλων » στην πλατεία 
του χωριού. Συνεχίζοντας σε υψ. 800 μ βρίσκεται το ομώνυμο χωριό του βουνού, 
που μας καλωσορίζει με μια μίνι λιμνούλα. Είμαστε κοντά στο μοναστήρι του 
Όσιου Λουκά, και δεν είναι δυνατόν να μην το επισκεφθούμε. Αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα μνημεία της μεσοβυζαντινής τέχνης, και περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESKO. Επόμενη στάση στο 
Κυριάκι, το γνωστό κεφαλοχώρι του βουνού, με την όμορφη κεντρική πλατεία και 
τον γεροπλάτανο. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ιδίων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΑΜΦΙΣΣΑ – ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 430 χλμ.) 
Πρωινό, και ο πρώτος μας σταθμός για σήμερα είναι η Άμφισσα. Χρόνος για 
γνωριμία με την πόλη, και περιπλάνηση στα σοκάκια της Χάρμαινας, της συνοικίας 
των ταμπάκηδων με ιστορία από την Τουρκοκρατία. Θα πιούμε τον καφέ μας στον 
«παλιό καφενέ», μοναδικό στην Ελλάδα με θεατρική σκηνή, όπου ο Θεόδωρος 
Αγγελόπουλος έκανε γυρίσματα του Θιάσου. Επόμενος σταθμός μας το 
μεταλλευτικό πάρκο. Το βαγονέτο του μόχθου. Πρόκειται για το μοναδικό θεματικό 
πάρκο της χώρας, που παρουσιάζει τους χώρους ενός μεταλείου, καθώς και την 
διαδικασία εξαγωγής βωξίτη, και το οποίο δημιουργήθηκε για ένα φόρο τιμής στη 
μεταλευτική ιστορία της Φωκίδας. Συνεχίζοντας τη διαδρομή μας και κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη.   
 
Σημείωση : στο 3 ήμερη εκδρομή δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα.  

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

 
 

 
Αναχωρήσεις στις 

28/5, 4/6, 11/6, 

19/6, 25/6, 2/7 

3 ημέρες  

 

Hotel LEVADIA 3*, 

Λειβαδιά  

129€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

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

4 ημέρες  

Αναχωρήσεις στις 

29/5, 5/6, 12/6, 
18/6, 26/6, 3/7 

 

Hotel LEVADIA 3*, 

Λειβαδιά  

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 
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  ΛΕΥΚΑΔΑ                        3, 4  ημέρες   

 
  
1η μέρα:  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΛΕΥΚΑΔΑ (400χλμ)  

Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07:00. Δια μέσου 
Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε προς την Άρτα όπου θα δούμε το περίφημο 
γιοφύρι της Άρτας, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και τον θρύλο 
του πρωτομάστορα. Συνεχίζουμε για την όμορφη πόλη της Πρέβεζας. Μια 
πόλη με ατμόσφαιρα νησιού, γραφική, χαρούμενη, με αξιοθέατα που 
μαρτυρούν ιστορία αιώνων. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για Λευκάδα. 
Άφιξη  και  τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
2η μέρα : ΛΕΥΚΑΔΑ γύρος νησιού (80χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για  προσκύνημα στη  Μονή Φανερωμένης  ένα 
ιστορικό Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις 3 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα 
Λευκάδα, και αποτελεί για αιώνες το θρησκευτικό κέντρο του νησιού ως το 
παλαιότερο και μεγαλύτερο μοναστήρι. Η Παναγία Φανερωμένη είναι 
αφιερωμένη στη Κοίμηση της Θεοτόκου που είναι παράλληλα και η 
προστάτιδα και πολιούχος του νησιού. Στη συνέχεια ακολουθώντας το 
δρόµο µε νότια κατεύθυνση, περνάµε από το δηµοφιλέστερο τουριστικό 
θέρετρο, το Νυδρί. Συνεχίζουµε την υπέροχη διαδροµή µας ανάµεσα σε 
βουνό και θάλασσα περνώντας τα χωριά Βλυχό, Πόρο, Σύβοτα και 
φτάνουµε στο κεφαλοχώρι του νότου τη Βασιλική, περιτυλιγµένη από 
καταπράσινες πλαγιές, δαντελωτές αµµουδιές και πεντακάθαρες θάλασσες. 
Περνώντας από την φημισμένη παραλία Κάθισμα θα καταλήξουμε στο Άγιο 
Νικήτα. Ένα παραδοσιακό ψαροχώρι και μεγάλο παραθεριστικό κέντρο του 
νησιού. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. 
Διανυκτέρευση.  
3η μέρα  : ΛΕΥΚΑΔΑ - ΝΥΔΡΙ - κρουαζιέρα ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ – ΙΘΑΚΗ -  
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ(40χλμ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για το  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 φτάσουμε 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. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα : ΛΕΥΚΑΔΑ - ΠΗΓΕΣ και ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΠΑΡΓΑ – 
ΣΥΒΟΤΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (490χλμ) 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε  τις πηγές του Αχέροντα, 
εξαίρετου φυσικού κάλλους με πλατάνια και κρυστάλλινα τρεχούμενα νερά 
που αναβλύζουν από τις πηγές του ποταμού. Ακολουθούν οι εκβολές του 
ποταμού που βρίσκονται στην περιοχή Αμμουδιά, Χρόνος ελεύθερος για 
καφέ. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τη «ριβιέρα της Ηπείρου». Πρώτος 
σταθμός μας η  γραφική κωμόπολη και τουριστικό θέρετρο της περιοχής η 
πόλη της Πάργας και καταλήγουμε στα κοσμοπολίτικα Σύβοτα. Επιστροφή 
στην πόλη μας το βράδυ.  

 
    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 

21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 
19/6, 25/6, 2/7 

 

Hotel NYDRI BEACH 2*, Νυδρί 

99€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel AVRA BEACH 3*, Νυδρί 

119€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel LEFKAS 3*, Λευκάδα 

129€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

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

4 ημέρες 

 Αναχωρήσεις στις 

 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 
18/6, 26/6, 3/7 

 
Hotel NYDRI BEACH 2*, Νυδρί 

139€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel AVRA BEACH 3*, Νυδρί 

165€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel LEFKAS 3*, Λευκάδα 

185€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 

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. Φόρο 
διαμονής 
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ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ           3, 4 ημέρες   

 
 Ορεινή Ναυπακτία 
 
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΜΙΑ – ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΚΙΔΟΣ – ΙΤΕΑ – 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ (455 χλμ) 

Αναχώρηση στις 07:00 από το γραφείο μας. Δια μέσου Λάρισας, Λαμίας, 
φτάνουμε στο Μεταλλευτικό πάρκο Φωκίδος για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο με 
το Vagonetto. Μετά από 26 χρόνια «σιωπής» η στοά μετασκευάστηκε σε 
χώρο επίσκεψης έτσι ώστε το κοινό να μπορέσει να μάθει την ιστορία του 
βωξίτη. Το τρενάκι που χρησιμοποιούσαν οι μεταλλωρύχοι για τη μεταφορά 
βωξίτη, μεταφέρει πλέον τους επισκέπτες στην αρχή της διαδρομής και η 
ξενάγηση στον κόσμο των μεταλλωρύχων αρχίζει. Έπειτα θα επισκεφτούμε 
την πανέμορφη Ιτέα για γεύμα εξ’ ιδίων. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για την 
γραφική πόλη της Ναυπάκτου με το βενετσιάνικο λιμανάκι και το 
καλοδιατηρημένο κάστρο της. Περιήγηση στην όμορφη πόλη που είναι 
κτισμένη αμφιθεατρικά σε πευκόφυτη πλαγιά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση 
2η μέρα : ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ περιήγηση πόλης - ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ( ΑΝΩ και ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΑ – ΕΛΑΤΟΥ- ΤΕΡΨΙΘΕΑ) (192 χλμ) 

Πρωινό και γνωριμία με τη Ναύπακτο. Θα δούμε το καλοδιατηρημένο 
βενετσιάνικο κάστρο, τον πύργο Μπότσαρη,  το κυκλικό λιμανάκι και τον 
ανδριάντα του πυρπολητή Ανεμογιάννη. Αναχώρηση για την ορεινή 
Ναυπακτία. Το ανατολικό τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας, βορείως της 
Ναύπακτου και ανάμεσα στη λίμνη Τριχωνίδα βρίσκονται τα υπέροχα χωριά 
της Ορεινής Ναυπακτίας, διεσπαρμένα σε κατάφυτους ορεινούς όγκους. Με 
ορμητήριο την Άνω και Κάτω Χώρα (χωριά με παραδοσιακό χρώμα), 
φτάνουμε στην Ελατού, χωριό κτισμένο μέσα σε ελατόδασος, και συνεχίζουμε 
για την Τερψιθέα, χτισμένη αμφιθεατρικά. Γεύμα εξ’ ιδίων. Τοπία εκπληκτικής 
ομορφιάς. Ατίθασο φυσικό περιβάλλον, τα πανύψηλα βουνά ελάτης, μαύρης 
πεύκης και καστανιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ–ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΣΤΕΝΟΠΑΖΑΡΟ–ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ(100χλμ)  

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των «Ελεύθερων πολιορκημένων» το 
Μεσολόγγι, όπου θα επισκεφτούμε τον κήπο των Ηρώων, το σπίτι - μουσείο 
του Γρηγορίου Παλαμά, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, τη μονή 
του Αγίου Συμεών, καθώς και την περίφημη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας και το απόγευμα με συνοδεία του αρχηγού μας, σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε το ‘’Στενοπάζαρο’’. Κάντε βόλτα στο πλακόστρωτο σοκάκι με τα 
διώροφα παραδοσιακά κτίρια που σφύζει από χρώμα και ζωή, με προσεγμένα 
μαγαζιά. Θα βρείτε επίσης την επιβλητική πέτρινη βρύση στη βάση του 
μεγάλου πλατάνου κοντά στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Χρόνος 
ελεύθερος για δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
4η μέρα: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΔΕΛΦΟΥΣ – ΑΡΑΧΩΒΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(455 χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής. Θα πιούμε τον καφέ μας 
στο ιστορικό Γαλαξίδι με τα πολλά αρχοντικά και συνεχίζουμε για τον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών και για μια επίσκεψη στο μουσείο για να 
θαυμάσουμε τα υπέροχα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τον ΗΝΙΟΧΟ, την 
ΣΦΙΓΓΑ τους ΚΟΥΡΟΥΣ και τόσα άλλα. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στην 
κοσμοπολίτικη Αράχωβα. Το στολίδι του Παρνασσού, που μένει ζωντανή γιατί 
κρατάει τις παραδόσεις της και οι κάτοικοι παραμένουν απλοί και φιλόξενοι. 
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Επιστροφή στην Θεσσαλονίκη. 
 

Σημείωση : Στην 3ημερη εκδρομή δεν γίνεται η 3η μέρα  
 
   

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

 

 

Τιμές συμμετοχής :  
3 ημέρες 

Αναχωρήσεις στις 

21/5, 28/5, 4/6, 11/6, 

19/6, 25/6, 2/7 
Hotel AKTI 2*/PLAZA 2*  

99€ με πρωινό  

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

Hotel LEPANTO 3*  

105€ με πρωινό  

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

Hotel NAFPAKTOS 3*  

109€ με πρωινό  

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

Hotel FLISVOS 4*  

119€ με πρωινό  

 ------------------------------- 
4 ημέρες 

Αναχωρήσεις στις 

22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 

18/6, 26/6, 3/7 
Hotel AKTI 2* /PLAZA 2* 

125€ με πρωινό  

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

Hotel LEPANTO 3*  

139€ με πρωινό  

******** 

Hotel NAFPAKTOS 3*  

149€ με πρωινό  

******** 

Hotel FLISVOS 4*  

159€ με πρωινό  

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τις 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 

 
 

19



   ΖΑΚΥΝΘΟΣ                  4 ημέρες  

1η µέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ (570 χλµ. ) 

Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 06.00, με ενδιάμεσες 

στάσεις για καφέ και περνώντας την καλωδιωτή γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, 

άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στη Ζάκυνθο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με 

την πόλη. Διανυκτέρευση.  

2η µέρα : ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΛΑΓΑΝΑΣ – ΜΠΟΧΑΛΗ – Λόφος ΣΤΡΑΝΗ 

Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη. Προσκύνηµα στον Ι. Ναό 

του πολιούχου και προστάτη του νησιού, Αγίου Διονυσίου. Επίσκεψη στην 

πλατεία της πόλης που δεσπόζει και το άγαλµα του εθνικού ποιητή 

Διονύσιου Σολωµού και ο ιστορικός ναός του Αγ. Νικολάου (ενετικό κτίσµα 

του 1561µ.Χ.). Θα δούµε το βυζαντινό µουσείο και το περίφηµο µαυσωλείο 

όπου βρίσκονται οι τάφοι των γνωστών Ελλήνων ποιητών, 

Διονυσίου Σολωμού και Ανδρέα Κάλβου. Αναχώρηση για Λαγανά (περιοχή 

προστασίας της χελώνας caretta–caretta) µια από της πιο τουριστικές 

περιοχές του νησιού µε πανέµορφη παραλία και εκατοντάδες εµπορικά 

µαγαζιά, εστιατόρια και καφετερίες. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο, γεύµα 

εξ’ιδίων, και αν το θέλουµε θα επισκεφτούµε προαιρετικά µε βάρκες την 

περιοχή που γεννούν 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 Μποχαλη 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, θα δούµε το ναό της Αγ. Μαύρας, οι καµπάνες του 

οποίου ακούγονται σε όλο το νησί και στην Αναφωνήτρια, το µοναστήρι όπου 

µόνασε ο Αγ. Διονύσιος. 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. Γεύμα εξ‘ ιδίων και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για 

ξεκούραση. Το βράδυ, βόλτα στο Αργάσι, µια από τις πιο τουριστικές 

περιοχές. Διανυκτέρευση. 

 4η µέρα : ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (570 χλµ.) 

 Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη. Άφιξη και 

αναχώρηση για την πόλη μας, δια µέσου Πάτρας, Ρίου – Αντιρρίου, Ιτέας, 

Λαµίας ή µέσω Εγνατίας οδού. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 

 

           

 

. 

 

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

Αναχωρήσεις στις 
 

12/6, 18/6, 3/7  
 

Τιμή συμμετοχής :  

Hotel VAREZ 3* 
Μπόχαλη 

159€ κατ άτομο  

με πρωινό 

  
Hotel DIANNA 4* 

πόλη 

175€ κατ άτομο  

με πρωινό 

   
Hotel DIANNA 
PALACE 4*, 

 Αργάσι 

205€ κατ άτομο  

με ημιδιατροφή 

  
Hotel FILOXENIA 4* 

Τσιλιβί 

215€ κατ άτομο  

με ημιδιατροφή 
 
 
 

Περιλαμβάνει :   Τις 

µεταφορές µε πούλµαν του 

γραφείου µας. Τα εισιτήρια 

του πλοίου Κυλλήνη-

Ζάκυνθος –Κυλλήνη. Τις 

διανυκτερεύσεις σε 

επιλεγμένο ξενοδοχείο. 

Διατροφή. Τις περιηγήσεις 

και εκδροµές που 

αναφέρονται στο 

πρόγραµµα. Συνοδό του 

γραφείου µας. Ασφάλεια 

αστικής επαγγελµατικής 

ευθύνης. Φ.Π.Α  

Δεν περιλαμβάνει : 

Εισόδους µουσείων, 

αρχαιολογικών χώρων, 

εισιτήρια για το καραβάκι για 

Γαλάζιες Σπηλιές και 

Ναυάγιο,  και ότι αναφέρεται 

στο πρόγραµµα ως 

προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 
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ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ                  4 ημέρες  

 1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΥΛΛΗΝΗ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (570 χλµ.)  

Συγκέντρωση στο γραφείο µας το πρωί και αναχώρηση. Δια µέσου, Εγνατίας-Ιόνιας 
οδού  και µέσω Αντιρρίου, Πάτρας, άφιξη στην Κυλλήνη και επιβίβαση στο καράβι 
για να καταλήξουµε στον Πόρο της Κεφαλονιάς, ένα χωριό-λιµάνι µε πλούσια 
βλάστηση στη Ν.Α. πλευρά του νησιού. Κατευθυνόµαστε προς την περιοχή της 
Χώρας – του Αργοστολίου. Ένα κεράκι στην Παναγιά Λαγκουβάρδα (Παναγιά με τα 
φιδάκια) μας είναι απαραίτητο, και συνεχίζοντας στην ιδία κατεύθυνση θα 
επισκεφθούμε ένα διαμάντι της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας, τη Μονή του Αγίου 
Ανδρέα στη Μηλαπηδιά. Το σημερινό οδοιπορικό μας τελειώνει στο ξενοδοχείο μας. 
Τακτοποίηση στα δωµάτια, και ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 2η µέρα: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ περιήγηση πόλης – ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ – ΛΗΞΟΥΡΙ – παραλία ΞΙ 

 Πρωινό και γνωριμία με την πρωτεύουσα του νησιού. Το αρχαιολογικό μουσείο, η 
Κοργιαλένειος βιβλιοθήκη, η πλατεία της Καμπάνας και οι Καταβόθρες, ένα σπάνιο 
γεωλογικό φαινόμενο μας περιμένουν. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της μέρας μας 
παίρνοντας το καραβάκι για το  γραφικό Ληξούρι, τη 2η µεγαλύτερη πόλη του νησιού 
µε το άγαλµα του Λασκαράτου να µας υποδέχεται στην µεγάλη πλατεία της πόλης. 
Πρώτος σταθµός µας η Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου, η οποία 
ονοµάζεται και ‘’Δακρυροούσα’’, γιατί στους σεισµούς του 1867, ενώ δεν γκρεµίστηκε 
η εκκλησία, η εικόνα βρέθηκε στο δάπεδο µε δάκρυα στα µάτια. Συνεχίζοντας 
φτάνουµε στην ιστορική µονή των Κηπουραίων, ( εφόσον είναι ανοικτή ), η οποία 
είναι χτισµένη σ’ ένα από τα επιβλητικότερα τοπία της Κεφαλονιάς, πάνω σε ψηλό 
βράχο περίπου 90µ. από τη θάλασσα. Θα καταλήξουµε στη διάσηµη παραλία Ξι για 
µπάνιο και γεύµα εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ 
ελεύθερος χρόνος στην κεντρική πλατεία του Αργοστολιού. Διανυκτέρευση. 
 3η µέρα: ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ –  σπήλαιο ΔΡΟΓΚΑΡΑΤΗΣ – σπήλαιο ΜΕΛΙΣΣΑΝΗΣ 
– παραλία ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ     

Η σηµερινή µας µέρα θα µας γνωρίσει σχεδόν ολόκληρο το νησί. Κάνοντας µια 
πανέµορφη διαδροµή µέσα από τον ΄Αινο το βουνό µε την πλούσια µαύρη Πεύκη 
φτάνουµε στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου, προστάτη του νησιού, το λείψανο του 
οποίου φυλάσσεται στο µοναστήρι σε ασηµένια λάρνακα. Στη συνέχεια θα 
επισκεφτούµε το σπήλαιο Δρογκαράτης, ένα ζωντανό σπήλαιο, καθώς συνεχίζεται η 
δηµιουργία του. Η αίθουσα στολισµένη µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες έχει θαυµάσια 
ακουστική και είναι διαµορφωµένη µε ειδική εξέδρα για συναυλίες. Τα αξιοθέατα 
όµως του νησιού συνεχίζονται. Επόµενος σταθµός µας το λιµνοσπήλαιο της 
Μελισσάνης, από τα πιο εντυπωσιακά της Ελλάδας. Συνεχίζοντας την ηµέρα µας 
φτάνουμε στην βοτσαλωτή παραλία της Αγίας Παρασκευής, για μπάνιο και γεύμα εξ΄ 
ιδίων. Περνώντας από το παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Ευφημίας, επιστρέφουμε 
στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση. Το βράδυ μια βόλτα με το λεωφορείο για να 
γνωρίσουμε τα πολύ όμορφα χωριά της νοτιοκεντρικής πλευράς του νησιού. 
Μαζαράτα, και Κουρκουμελάτα. Διανυκτερευση 
4η µέρα: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ – ΙΘΑΚΗ  

Πρωινό. Προαιρετική εκδρομή για την Ιθάκη. Από Σάµη και παίρνοντας µαζί µας το 
πούλµαν θα γνωρίσουµε την πρωτεύουσα της Ιθάκης το πανέµορφο γραφικό Βαθύ. 
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το απόγευμα θα απολαύσουμε την 
υπέροχη θέα συντροφιά με τον καφέ μας στο κάστρο του Αγίου Γεωργίου  του 12ου 
αι., που υπήρξε η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς μέχρι το 1757. Διανυκτέρευση.  
5η µέρα: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ – ΛΕΥΚΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 480 χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, το γνωστό Φισκάρδο. Το 
γραφικό χωριό και λιμάνι, από όπου αναχωρούμε για τη Λευκάδα. Άφιξη στη 
Λευκάδα και χρόνος ελεύθερος. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις και φθάνουμε στη 
Θεσσαλονίκη. 
 
           Σημείωση : Στο 4ημερο πρόγραμμα παραλείπεται  η 4η μέρα. 

 

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

 

Τιμή συμμετοχής :  

Αναχωρήσεις στις 

5/6, 12/6, 18/6, 

3/7 

Hotel ΙΟΝΙΣ 2*, 

Περατάτα  

199€ 
 κατ άτομο , με πρωινό  

 
Hotel ΑΓΓΕΛΟΣ 2*,  

Αργοστόλι  
209€ 

 κατ άτομο , με πρωινό  
 

Hotel MOUIKIS 3*,  

Αργοστόλι  
235€ 

 κατ άτομο , με πρωινό  
 
 

 

Περιλαμβάνει :  

-Τις µεταφορές µε πούλµαν 

του γραφείου µας. -Τα 

εισιτήρια του πλοίου Τις 

διανυκτερεύσεις στο 

ξενοδοχείο. -∆ιατροφή -Τις 

περιηγήσεις και εκδροµές 

που αναφέρονται στο 

πρόγραµµα. -Αρχηγό – 

συνοδό του γραφείου µας. -

Ασφάλεια αστικής 

επαγγελµατικής ευθύνης, - 

Φ.Π.Α. 

 

 

 

 Δεν περιλαμβάνει : Ότι 

αναφέρεται στο πρόγραµµα 

σαν προαιρετικό, είσοδοι 

μουσείων, νυχτερινών 

κέντρων Φόρο διαμονής. 
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ΛΗΜΝΟΣ                        4 ημέρες   

 
  
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ – ΔΡΑΜΑ - ΚΑΒΑΛΑ 
– ΛΗΜΝΟΣ (150χλµ.)  
Συγκέντρωση στο γραφείο µας στις 8:00 και αναχώρηση για Σπήλαιο 
Αλιστράτης, το οποίο θεωρείται ως ένα από τα ομορφότερα Σπήλαια όχι 
μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, με πλούσιο σταλαγμιτικό και 
σταλακτιτικό διάκοσμο και ποικιλομορφία χρωματισμών. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στην πόλη της Δράμας για καφέ. Αναχώρηση για  Καβάλα και 
χρόνος ελεύθερος έως την ώρα επιβίβασης στο πλοίο για το πανέμορφο 
νησί της Λήµνου. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωµάτια. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.  
2η µέρα: ΚΟΝΤΙΑ – Ν. ΚΟΥΤΑΛΗ - ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟ 

Πρωινό. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή µας εκδροµή από νοτιοανατολικά. 
Πρώτη μας στάση το γραφικό λιµανάκι της Νέας Κούταλης, που ιδρύθηκε 
από πρόσφυγες της Προποντίδας (τόπο του γνωστού αθλητή  
Κουταλιανού). Εδώ υπάρχει το μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και η έκθεση 
Σπογγαλιείας. Συνεχίζουμε με μια στάση στο χωριό Κοντιάς, όπου θα 
θαυµάσουµε τους περίφημους ανεμόμυλους και τον παραδοσιακό οικισµό, ο 
οποίος φιλοξενεί την πινακοθήκη της Σύγχρονης Βαλκανικής Τέχνης. Στη 
συνέχεια, μας περιμένει µια από τις καταπληκτικές παραλίες της περιοχής, ο 
πλατύς γιαλός, που είναι μια από της ομορφότερες παραλίες της Λήμνου. 
Επιστροφή στη Μύρινα και ξεκούραση. Το απόγευμα ξεκινάμε τη σύντομη 
γνωριμία με την πόλη της Μύρινας, την πρωτεύουσα της Λήμνου με την 
πλούσια ιστορία. Θα δούμε το Κάστρο που «στεφανώνει» τη γραφική 
νησιωτική πολιτεία. Θεωρείται το μεγαλύτερο του Αιγαίου. Είναι πραγματική 
απόλαυση η βόλτα στις δύο της γειτονιές, τον Ρωµαίικο Γιαλό, µε τα παλιά 
κτήρια των εύπορων Ληµνιών της Αιγύπτου και τον Τούρκικο (ή Λιµάνι, ή  
Ν. Μάδυτος). Θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο, να γνωρίσουμε το παλιό λιµάνι µε το Λήµνιο ‘Big Ben’, και να 
εντοπίσουμε το ρώσικο οχυρό της Ντάπιας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση.  
3η µέρα: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΙΡΕΙΟ – ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ - 
ΠΟΛΙΟΧΝΗ - ΜΟΥΔΡΟΣ 
Πρωινό. Σήµερα εξερευνούµε το νησί, εστιάζοντας στο ιστορικό µέρος. Κατά 
τη διαδροµή µας προς το χωριό Βάρος θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε 
έναν απολιθωµένο κορµό δέντρου ο οποίος ανήκει στο απολιθωµένο δάσος 
του νησιού το οποίο έχει ηλικία 20 εκατ. χρόνων. Σύντομη στάση σ΄ένα από 
τα µεγαλύτερα και σπουδαιότερα χωριά της Λήµνου, το Κοντοπούλι, όπου 
πέρασε τα χρόνια της εξορίας του ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Τα 
παραδοσιακά χτισµένα πέτρινα σπίτια, οι περιποιηµένες αυλές και τα 
µποστάνια, θα µας εκπλήξουν µε τη λεπτοµέρεια της αρχιτεκτονικής τους. 
Επόµενος σταθµός µας, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της Λήµνου, 
το Καβείριο. Ένας λατρευτικός χώρος, όπου τελούνταν τα απόκρυφά 
Καβείρια Μυστήρια κατά την ελληνική αρχαιότητα. Συνεχίζουµε για την 
Πολιόχνη, ένα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, όχι µόνο για τη Λήµνο, αλλά 
και για όλο το χώρο του Αιγαίου. Δεν µπορεί παρά ο Μούδρος, η δεύτερη 
µεγαλύτερη πόλη της Λήµνου µετά τη Μύρινα, να µην αποτελέσει έναν από 
τους σταθµούς του ταξιδιού µας. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Ελεύθερο απόγευμα. Προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  
4η µέρα: ΛΗΜΝΟΣ – ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (150χλµ.)  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την ώρα επιβίβασης. Απόπλους για 
Καβάλα και επιστροφή για Θεσσαλονίκη. 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με  
τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 
 

 
Αναχωρήσεις στις 

30/5, 6/6,  

20/6, 4/7 
 

 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

DIAMANTIDES 3* 

 Μύρινα 

209€ 

 κατ άτομο με πρωινό  
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του  
γραφείου µας 
Τις 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 
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ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΟΛΟ     4 ημέρες   

 
 Ύδρα – Σπέτσες – Πόρος  - Επίδαυρος 
  
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ (680 χλμ) 

  Συγκέντρωση στο γραφείο μας και αναχώρηση στις 07.00. Με τις 
απαραίτητες στάσεις θα φτάσουμε στο νομό Αργολίδας, το νομό με 
τους πλούσιους αρχαιολογικούς θησαυρούς, αλλά και τα 
κοσμοπολίτικα θέρετρα. Θα επισκεφτούμε το μουσείο και το αρχαίο 
περίφημο θέατρο της Επιδαύρου που μαγεύει τους θεατές για την 
αρχιτεκτονική του αλλά και για την ακουστική του. Επόμενος σταθμός 
μας το γραφικό Τολό όπου και το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση, 
δείπνο.  Διανυκτέρευση.   
 
2η μέρα : ΥΔΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ  

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε προαιρετικά με τοπικό 
καράβι τα δυο πανέμορφα νησιά Ύδρα και Σπέτσες. Πρώτος μας 
σταθμός η Ύδρα με την ιστορική της αρχιτεκτονική. Θα επισκεφθούμε 
το αξιόλογο ναυτικό μουσείο του νησιού. Ελεύθερος χρόνος. Ο 
επόμενος μας σταθμός, είναι οι Σπέτσες. Εδώ θα επισκεφτούμε το 
σπίτι – μουσείο της Μπουμπουλίνας και το ναό του Αγίου Νικολάου. 
Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Χρόνος ελεύθερος. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

 
3η μέρα : ΝΑΥΠΛΙΟ - ΕΡΜΙΟΝΗ – ΓΑΛΑΤΑΣ – ΠΟΡΟΣ  (250 χλμ) 

 Πρωινό και αναχωρούμε για την πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας 
το Ναύπλιο, σκέτη ζωγραφιά, λες κι έχει  βγει από τα παραμύθια. 
Πάρα πολλά και ενδιαφέροντα τα αξιοθέατα της πόλης μιας και το 
Ναύπλιο υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της νεότερης Ελλάδας. Η 
γοητεία της ξεδιπλώνεται σε κάθε βήμα. Θα περιηγηθούμε στην 
πόλη, στο Παλαμήδι και στη φυλακή του Κολοκοτρώνη, όπως και 
στον Ναό του Άγιου Σπυρίδωνα όπου το 1831 δολοφονήθηκε ο 
Καποδίστριας. Αφού ξεκουραστούμε πίνοντας τον καφέ μας θα 
συνεχίσουμε για τον Πόρο. Περνώντας από Ερμιόνη, άφιξη στο 
Γαλατά και επιβίβαση στο καράβι για τον καταπράσινο Πόρο, χρόνος 
ελεύθερος για βόλτα στο όμορφο νησί. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο 
μας για το δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα : ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680 χλμ) 

Πρωινό. Τελευταία μέρα της εκδρομής μας. Όμως οι εκπλήξεις μας 
δεν έχουν τελειώσει. Πρώτος μας σταθμός οι Μυκήνες, όπου θα 
επισκεφτούμε το ανάκτορο του Αγαμέμνονα και έναν από τους 
σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. 
Αναχώρηση για τον Ισθμό, η διώρυγα που χωρίζει την Πελοπόννησο 
από την Στερεά Ελλάδα. Θα κάνουμε στάση για να πιούμε τον καφέ 
μας. Το ταξίδι της επιστροφής μας αρχίζει με διάφορες στάσεις για 
καφέ και γεύμα εξ ιδίων. Φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ. 
 
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Αναχωρήσεις στις 

22/5, 29/5, 5/6, 

12/6, 18/6, 26/6, 

3/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
PITSAKIS 3*/ SOFIA 3*, 

Τολό 

189€ 
κατ άτομο με ημιδιατροφή 

  

******** 
 

Hotel FLISVOS ROYAL 4*, 
Τολό  

209€ 
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. Ημιδιατροφή. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής ευθύνης.  
Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής. 
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 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 

22/5, 29/5, 5/6, 

12/6, 18/6, 26/6, 

3/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 
 

Hotel ΑLEX 2*, Τρίπολη 

165€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
********* 

 
Hotel ANAKTORIKON 4*, 

Τρίπολη  

179€ 
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 

 
 

24

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


 ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 4 ημέρες   

 
1ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ -  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  (500 χλμ.) 

Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 07.00. Με διάφορες στάσεις (Λάρισα-
Λαμία) θα φτάσουμε στο Λουτράκι. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. 
Στη συνέχεια φτάνουμε στην Κόρινθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
ξεκούραση και το βράδυ μια βόλτα γνωριμίας στον πλούσιο από μαγαζιά και 
καφετερίες πεζόδρομο της πόλης θα καλύψει τη μέρα μας. Διανυκτέρευση. 
2ημέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ  - ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ – ΦΕΝΕΟ – 
ΛΙΜΝΗ ΔΟΞΑΣ (180χλμ.) 

Πρωινό. Ένα υπέροχο οδοιπορικό μας περιμένει σήμερα . Η γνωριμία μας με 
την ορεινή Κορινθία θα μας εντυπωσιάσει. Ανεβαίνοντας το βουνό Ζήρεια και 
διασχίζοντας τα γραφικά χωριουδάκια φθάνουμε στα Τρίκαλα(τρεις 
συνοικίες), και συνεχίζοντας την πανέμορφη καταπράσινη διαδρομή μας 
φτάνουμε στη Φενεό και στη λίμνη της Δόξας. Τοπίο ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ. Η 
Κορινθιακή Ελβετία. Το ποντικονήσι της Δόξας με τον Άγιο  Φανούριο, και 
λίγο πιο πάνω ο Άγιος Γεώργιος του Φονιά. Εικόνες απαράμιλλης ομορφιάς. 
Συνεχίζοντας προς Στυμφαλία, την αρχόντισσα της περιοχής, θα 
επισκεφτούμε εφ’ όσον είναι ανοικτό το Μουσείο της Στυμφαλίας. Το 
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας έχει σκοπό να καταδείξει την 
αλληλεξάρτηση ανθρώπου και φύσης, καθώς και την αρμονική συνύπαρξή 
τους στη λεκάνη της Στυμφαλίας. Θα γευματίσουμε με τις παραδοσιακές 
τοπικές νοστιμιές στην Καστανιά. Παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής θα 
πιούμε τον καφέ μας στο χωριό  Κάλιανοι, πραγματικό στολίδι της φύσης. Η 
ανθρώπινη παρουσία σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
3η μέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝΔΗΛΑ  - ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ 
(190χλμ.) 
Πρωινό και αναχωρούμε για το Λεβίδι, κωμόπολη της Αρκαδίας, χτισμένη 
στις ανατολικές πλευρές του Μαίναλου σε υψομ. 850μ., και από εκεί στην 
Παναγιά Κανδήλα. Σφηνωμένη μέσα στη σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου, 
εντυπωσιακή, χτίστηκε όχι εκεί που σκόπευαν οι άνθρωποι, αλλά εκεί που 
υπέδειξε το Άγιο φως. Έχει μείνει στην ιστορία γνωστή για την προσφορά 
και την συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση, λόγω του οχυρού της 
θέσης της και της αγωνιστικότητας των μοναχών της. ( το 1937 έγινε 
γυναικεία μονή). Στη συνέχεια θα  επισκεφτούμε την Αρχαία Νεμέα που 
ήταν ιερό μέρος όπου διεξάγονταν αθλητικοί αγώνες προς τιμήν του Δία. 
Στη μυθολογία η Νεμέα ήταν γνωστή ως η κατοικία του Λιονταριού της 
Νεμέας, το οποίο σκότωσε ο Ηρακλής. Άφιξη και περιήγηση. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
4η μέρα: ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (500 χλμ.) 

Πρωινό. Σήμερα η μέρα μας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη μας στο βράχο 
του Ακροκορίνθου σε ύψος 575μ. Στο εσωτερικό του υπάρχουν απομεινάρια 
ναών από όλες σχεδόν τις χρονικές περιόδους. Η θέα προς τα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα εκπληκτική. Η νέα πόλη της Κορίνθου, το Λουτράκι, η 
θάλασσα του Κορινθιακού, αλλά και του Σαρωνικού, οι πεδιάδες της 
Κορινθίας, και άλλα ανάλογα με την καθαρότητα της ατμοσφαίρας. Kαι  η 
επιστροφή μας αρχίζει. Mε διάφορες στάσεις φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Η  
περιπλάνηση μας έχει τελειώσει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις. 
 

 

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

 

 
Αναχωρήσεις στις 

22/5, 29/5, 5/6, 

12/6, 18/6, 26/6, 

3/7 
 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 
 

Hotel GALAXY 2* 
 Λουτράκι 

129€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 

********* 
Hotel  

GRAND LOUTRAKI 3*, 
Λουτράκι 

139€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 

********* 
Hotel EPHIRA 3* 

 Κόρινθος 

155€ 
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 
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ΣΚΥΡΟΣ                          4 ημέρες   

 
  
  

1η  μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΥΜΗ - ΣΚΥΡΟΣ (550 χλμ) 

 Αναχώρηση στις 07.00  από τα γραφεία μας και μέσω Λάρισας  
συνεχίζουμε για Κύμη. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για 
Σκύρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η  μέρα : ΣΚΥΡΟΣ – ΑΧΙΛΛΙ – ΚΑΛΑΜΙΤΣΑ – ΝΥΦΙ   

Πρωινό και αναχώρηση για τη  Χώρα. Εκεί οι εκδρομείς θα έχουν χρόνο 
ελεύθερο ώστε να περιπλανηθούν στα σοκάκια του χωριού και να 
αγοράσουν είδη λαϊκής τέχνης. Θα μπορούν επίσης να θαυμάσουν το 
μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, καθώς και το άγαλμα του φιλέλληνα 
Μπρούκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα εκδρομή στο Αχίλλι, 
στην Καλαμίτσα και στο Νύφι. Διανυκτέρευση. 
 
3η  μέρα : ΣΚΥΡΟΣ – ΑΤΣΙΤΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ   

Πρωινό και αναχώρηση για  να γνωρίσουμε όλες τις αξιόλογες 
τοποθεσίες του νησιού, όπου μπορεί να κινηθεί το λεωφορείο, όπως το 
Τραχύ και την Ατσίτσα, στην περιοχή του αεροδρομίου. Στην ίδια 
περιοχή βρίσκεται και η παραλία όπου ήταν εξόριστος ο Σεφέρης. Ακόμη 
θα επισκεφτούμε την περιοχή του Αγίου Φωκά, στο βορειοδυτικό τμήμα 
του νησιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση.  

 

4η  μέρα: ΣΚΥΡΟΣ – ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (410 χλμ) 

Πρωινό και απόπλους για την Κύμη. Άφιξη και αναχώρηση για την 
Χαλκίδα. Ελεύθεροι για περίπατο στην όμορφη πόλη, γεύμα εξ ίδιων και 
παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε 
το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.  
 
 
 
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

Αναχωρήσεις στις 

29/5, 5/6, 12/6, 

18/6, 26/6, 3/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 
 

Hotel NEFELI 4*,  
Σκύρος  

209€κατ άτομο  

Με πρωινό  
 
 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν  
του γραφείου µας.  
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τις 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. 
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ΠΑΡΟΣ                             5 ημέρες   

 
  
 
1η – 2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΥΡΙΟ – ΠΑΡΟΣ (550 χλμ) 
  Αναχώρηση στις 23.00 και μέσω Λάρισας και Λαμίας φτάνουμε το πρωί 
στο Λαύριο. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για την Πάρο. Αφιξή στο 
λιμάνι της Παροικιάς και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και στη 
συνέχεια θα γνωρίσουμε την πρωτεύουσα του νησιού που μας φιλοξενεί την 
Παροικιά. Θα επισκεφτούμε την εκκλησία της Εκατονταπυλιανής την 
προστάτιδα του νησιού και θα περπατήσουμε στα πολύ γραφικά στενάκια 
της με τα πολλά μαγαζάκια. Διανυκτέρευση.  
 
  3η μέρα: ΝΑΟΥΣΑ – ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ – ΛΕΥΚΕΣ  

Πρωινό και αναχωρούμε για να επισκεφτούμε το παραθαλάσσιο 
κοσμοπολίτικο κεφαλοχώρι, τη Νάουσα. Θα περπατήσουμε στα γραφικά 
σοκάκια της πανέμορφης Νάουσας και στο όμορφο λιμανάκι της. 
Συνεχίζουμε για ένα μέρος μοναδικό με καταπράσινα νερά, όπου οδήγησε 
κάποιους να το ονομάσουν <η Βενετία της Πάρου> τις Κολυμπήθρες. Το 
απόγευμα θα περπατήσουμε στο πιο όμορφο ορεινό παραδοσιακό χωριό 
του νησιού, τις Λεύκες. Πανέμορφα γραφικά δρομάκια, γεμάτα με υπέροχα 
μαγαζάκια και ταβέρνες με νόστιμα ψητά. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: ΠΑΡΟΣ - ΝΑΞΟΣ ή ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ  

Πρωινό. Η επιλογή της προαιρετικής εκδρομής είναι δική σας. Μπορείτε να 
επιλέξετε τη Νάξο,  παλιά πρωτεύουσα των Κυκλάδων με την όμορφη χώρα, 
κτισμένη ολόγυρα από τον ίδιο λόφο που βρισκόταν και η αρχαία πόλη. Ή 
την γραφική Αντίπαρο από το λιμανάκι της Πούντας. Διανυκτέρευση.    
  
5η μέρα : ΠΑΡΟΣ- ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(520χλμ) 

Πρωινό και από την Παροικιά παίρνουμε το πλοίο για Πειραιά. 
Αποχαιρετούμε το νησί που μας έδωσε τόσες χαρές και αναμνήσεις. Άφιξη 
στον Πειραιά και αμέσως αναχώρηση για Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών, 
Λαμίας, Λάρισας με στάσεις για γεύμα και ξεκούραση. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 
 

 

Τιμή συμμετοχής :  

 

Αναχωρήσεις στις 

3/6, 17/6, 1/7 
 

 

Hotel HELLINIKO 2* / 

DILION 2*,  

Παροικιά 

205€ 
κατ άτομο χωρίς πρωινό  

 
********* 

 

Hotel ERI 3* / AEGEON 3*, 

Παροικιά 

239€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 

 
 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας.  
Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια 
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 
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ΣΥΡΟΣ                                5 ημέρες   

 
  
  
1η και 2η μέρα :  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΥΡΟΣ( 550χλμ)   
Αναχώρηση από το γραφείο μας στις 23.00. Μέσω Κατερίνης, Λαμίας  και με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση, φτάνουμε στο Λαύριο. 
Επιβίβαση στο πλοίο. Άφιξη στη Σύρο το μεσημεράκι και μετάβαση στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και ξεκούραση.  Το απόγευμα βόλτα στην 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων την Ερμούπολη, που γοητεύει τον επισκέπτη 
της με τα νεοκλασικά, παραδοσιακά κτήρια και τα καλοδιατηρημένα  
αρχοντικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα :  ΣΥΡΟΣ - ΜΥΚΟΝΟΣ  

Πρωινό. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στην προαιρετική μας εκδρομή στο 
γειτονικό κοσμοπολίτικο νησί τη Μύκονο. Το νησί που αποτελεί πόλο έλξης 
διασκέδασης και καλοπέρασης, για εκατοντάδες επισκέπτες. Επιστροφή στη 
Σύρο, για ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 
 
4η μέρα : ΣΥΡΟΣ γύρος νησιού   

Πρωινό. Αναχωρούμε για το λόφο του Σαν Τζώρτζη στην Άνω Σύρο, την 
πρώτη Ενετική πόλη. Θα περπατήσουμε στα πανέμορφα σοκάκια 
απολαμβάνοντας μια μοναδική εμπειρία. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας 
κάνοντας το γύρο του νησιού γνωρίζοντας τις πανέμορφες παραλίες με τα 
παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα 
περιπλανηθούμε στην βραδινή Ερμούπολη. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα : ΣΥΡΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(550χλμ) 

Πρωινό και αναχώρηση για Ερμούπολη. Επιβίβαση στο πλοίο κα άφιξη στο 
Λαύριο. Με τις διαφορές απαραίτητες στάσεις για καφέ, γεύμα και 
ξεκούραση, φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη. 
 
 
 
 
 
 
 
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

 

Αναχωρήσεις στις 

3/6, 17/6, 1/7 
 

 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel FRANCOISE 2* sup, 

Γαλησσάς 

199€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
********* 

 
Hotel NISAKI 3*, 

Ερμούπολη   

245€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
 

 
Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τρεις 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. 
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ΚΥΘΝΟΣ                          5 ημέρες   

 
  
  
1η -  2η  ημέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟΣ (540 χλμ) 
  Συγκέντρωση και αναχώρηση στις 23:00 από το γραφείο μας για Λαύριο. 
Επιβίβαση το πρωί στο πλοίο για την Κύθνο. Τόπος γλυκός και ήρεμος, 
ανάμεσα στη Τζια και τη Σέριφο. Μας υποδέχεται ο όμορφος κόλπος του 
φιλόξενου Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Άφιξη στο νησι και 
κατευθυνόμαστε για το ξενοδοχείο μας που βρίσκεται στα  Λουτρά – επίνειο 
της χώρας του νησιού, παραθεριστικό κέντρο με πολύ καλή υποδομή. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στα Λουτρά 
της Κύθνου. Διαν/ση.  
3η ημέρα :  ΚΥΘΝΟΣ 

Πρωινό και ξεκινάμε για να γνωρίσουμε το νησί που μας φιλοξενεί. Στη 
χώρα-πρωτεύουσα του νησιού με την έντονη κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με 
τα καλντερίμια, τα στεάδια (στοές) τα πέτρινα σπίτια και τα παράθυρα με τα 
γλυκά κυκλαδίτικα χρώματα, θα περιπλανηθούμε στα γραφικά 
πλακόστρωτα δρομάκια της, με τα καλόγουστα μαγαζάκια. Θα θαυμάσουμε 
το ναό του Αγίου Σάββα με την υπέρθυρη επιγραφή του 1613 και το πολύ 
παλιό μεγάλης ομορφιάς και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής 
σημασίας μοναστήρι της Παναγίας του Νίκους  όπου το Δεκαπενταύγουστο 
γίνεται ένα από τα τρία μεγάλα πανηγύρια του νησιού. Θα πιούμε τον  καφέ 
μας και θα αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε σε άλλες εποχές, πιο ανθρώπινες 
και τρυφερές. Συνεχίζοντας μας περιμένουν τα κρυστάλλινα νερά σε μια 
από τις πολλές παραλίες του νησιού. Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Διαν/ση.  
4η ημέρα : ΚΥΘΝΟΣ 

Πρωινό. Η 2η βασική διαδρομή του νησιού θα ολοκληρώσει τη γνωριμία 
μας μ’ αυτό. Το χωριό των Δρυόπων που οι ντόπιοι το ονομάζουν Σύλλανα 
ή χωριό  ή απέναντι γειτονιά του, ο Γαλατάς είναι γεμάτος με πανέμορφες 
εκκλησιές, όπως η επιβλητική Αγία Άννα και ο εξαιρετικός Άγιος Μηνάς, 
στον οποίο υπάρχει ξυλόγλυπτο τέμπλο μεγάλης αξίας και δεσποτικός 
θρόνος σπάνιας λαϊκής τέχνης. Στη Δρυόπιδα θα επισκεφτούμε το 
λαογραφικό μουσείο με φορεσιές, αντικείμενα και εργαλεία της αυθεντικής 
ζωής των κατοίκων στα παλιά χρόνια και το μικρό βυζαντινό μουσείο που 
στεγάζεται στην εκκλησία του Αϊ Γιώργη. Συνεχίζοντας φτάνουμε στην 
Παναγιά της Κανάλας με το μοναδικό πευκοδάσος του νησιού όπου 
βρίσκεται η ομώνυμη εκκλησία στην οποία φυλάσσεται η θαυματουργή 
εικόνα της Παναγίας, θαυμάσιο δείγμα μεταβυζαντινής τέχνης. 
Συνεχίζοντας προς νότο θα φτάσουμε στον όρμο του Αγ. Δημητρίου στο 
νοτιότερο άκρο του νησιού. Κατά μήκος της διαδρομής, δεξιά και αριστερά 
του δρόμου, πλήθος μικρών και μεγάλων παραλιών με ψιλή άμμο και 
πεντακάθαρα νερά.  Γεύμα εξ ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. 
Το βράδυ θα διασκεδάσουμε προαιρετικά. Διαν/ση.  
5η  ημέρα : ΚΥΘΝΟΣ – ΛΑΥΡΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (540χλμ) 

Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα αναχώρησης του πλοίου. 
Επιβιβαζόμαστε στο πλοίο για Λαύριο. Αποβίβαση στο Λαύριο και με 
διάφορες στάσεις φτάνουμε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.  

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

 

Τιμή συμμετοχής :  

 

Αναχωρήσεις στις 

3/6, 17/6, 1/7 
 

 
Hotel MELTEMI 2*,  

Λουτρά Κύθνου 

229€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
********* 

 

Hotel KYTHNOS BAY 2*, 

Λουτρά Κύθνου 

249€ 
κατ άτομο με πρωινό  

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις μεταφορές µε πούλμαν του 
γραφείου µας. Ακτοπλοϊκά 
εισιτήρια. 
Περιηγήσεις που αναφέρονται 
στο πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου µας 
Τρεις 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. 
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ στη σκιά του Ταΰγετου       5 ημέρες 
 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΟΡΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ –
ΔΙΡΟΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΑ   
 

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΤΡΙΠΟΛΗ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ (680 χλµ.)  

Αναχώρηση στις 07.00 από το γραφείο µας. Στάση για καφέ στο ύψος της Λάρισας 
και συνεχίζοντας φτάνουµε µέσω Αττικής οδού στον Ισθµό της Κορίνθου για γεύµα 
εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για να πιούµε τον απογευµατινό µας καφέ στην Τρίπολη 
κάνοντας µια σύντοµη γνωριµία µε την πόλη, και αµέσως µετά φτάνουµε στη 
χιλιοτραγουδισµένη Καλαµάτα, την πόλη που αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για 
οδοιπορικό στο χρόνο και στο παρελθόν της Ελλάδος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
µας. Γνωριµία µε την πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 
2η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ (205 χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδροµή µας επιφυλάσσει η σηµερινή µέρα, 
αφού θα διασχίσουµε τη Μεσσηνιακή Μάνη. Πέτρινα πυργόσπιτα, άγρια τοπία, 
ψηλές και απότοµες βουνοκορφές, αλλά και εκπληκτικές παραλίες. Τοπίο 
ανεπανάληπτο. Σταθµός µας το σπουδαιότερο σπήλαιο της χώρας µας το σπήλαιο 
του ∆ιρού. Στιγµές θαυµασµού και δέους µας επιφυλάσσει η επίσκεψη µας σε αυτό. 
Γεύµα εξ’ ιδίων καθ’ οδόν. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Χρόνος 
ελεύθερος στην όµορφη παραλία της Καλαµάτας. Διανυκτέρευση.  
3η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ – 
ΚΟΡΩΝΗ (150 χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη – την Ποµπηία της Ελλάδας. 
Χτισµένη στο νοτιοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου στους πρόποδες του όρους 
Ιθώµη, είναι µια από τις πιο καλοδιατηρηµένες πόλεις του αρχαίου κόσµου. 
Επίσκεψη στον καταπληκτικό χώρο και το µουσείο και συνεχίζουµε για την Πυλία, 
(Νοτιοδυτικά). Η φύση σ’ αυτό το κοµµάτι της Μεσσηνιακής γης στάθηκε απλόχερη. 
Η πριγκίπισσα του Νότου, η Πύλος η ξακουστή οικοδέσποινα της Πελοποννήσου. 
Τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της πόλης που είναι ταυτισµένη µε τη 
Ναυµαχία του Ναβαρίνου. Σήµερα αναπαύεται ήρεµη, κτισµένη αµφιθεατρικά κάτω 
από το Νιόκαστρο και θυµίζει νησιώτικο οικισµό. Η Καστροπολιτεία της Μεθώνης µε 
το εντυπωσιακό κάστρο της, φρουρός του λιµανιού της πόλης. Η Κορώνη, 
αρχοντική µε καλοδιατηρηµένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, αναδύει µια 
ατµόσφαιρα που θυµίζει χωριό Κάτω Ιταλίας και η λιλιπούτεια υπήνεµη και φιλόξενη 
Φοινικούντα µας περιµένουν. Θα γευµατίσουµε εξ ιδίων και θα επιστρέψουµε στο 
ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.  
4η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑ (120χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αγία Θεοδώρα µέσα σ’ ένα δάσος από καστανιές 
που κόβει την ανάσα. Μνηµείο και µαρτυρία µιας άλλης εποχής. Η διαδροµή 
αποζηµιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς, τόσο πιο έντονα ακούγεται 
το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα θεµέλια της εκκλησιάς και το 
µυστήριο του µύθου κάνοντας τον να αισθάνεται δέος µπροστά στο θέαµα που 
αντικρίζει. Τα πελώρια δέντρα που µεγαλώνουν στη στέγη της εκκλησίας 
δηµιουργούν θαυµασµό στον επισκέπτη. Επιστροφή στην Καλαµάτα. Ξεκούραση 
και χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση. 
 5η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΧΩΡΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ.)  

Πρωινό. Σήµερα θα γνωρίσουµε όλη σχεδόν τη δυτική Πελοπόννησο περνώντας 
από τις καταπληκτικές παραλίες της και τις πολύ ενδιαφέρουσες πόλεις. Θα 
επισκεφτούµε στη Χώρα, το µουσείο όπου φυλάσσονται τµήµατα από τις περίφηµες 
τοιχογραφίες του ανακτόρου του Νέστωρα, καθώς και ευρήµατα από τους 
Μυκηναϊκούς τάφους. Θα περάσουµε από Γαργαλιάνους, Φιλιατρά, Κυπαρισσία, 
Πάτρα, Ρίο, Αντίρριο και µε διάφορες στάσεις για γεύµα εξ ιδίων και καφέ, 
επιστροφή στη Θεσσαλονίκη 

 
 
 
 

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

 

 

Αναχωρήσεις στις 

4/6, 18/6, 2/7 

 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel KLEOPATRA 
INN 3* 

Μεσσήνη  

199€ κατ άτομο  

με πρωινό 

 
 

Hotel GALAXY 3*, 

Καλαμάτα κέντρο 

219€ κατ άτομο με 

πρωινό 

 
 

Hotel FLISVOS 2*sup 

Καλαμάτα κέντρο 

239€ κατ άτομο με 

πρωινό 

 
 

Hotel OSTRIA 3* sup 
Καλαμάτα κέντρο 

279€ 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. 

 
 

30



ΚΥΘΗΡΑ                                 6 ημέρες 

 
Απλά, ένα ξεχωριστό νησί! 
 
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΑΡΤΗ (690 χλµ.) 
 Αναχώρηση στις 07.00 από τα γραφεία µας, στάση για καφέ στο ύψος της Λάρισας και 
συνεχίζοντας για Λαµία φτάνουµε στον Ισθµό της Κορίνθου και µπαίνουµε στην 
Πελοπόννησο. Ο δρόµος µας οδηγεί στην πρωτεύουσα του Ν. Λακωνίας τη Σπάρτη, 
όπου και το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για την 
πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Διανυκτέρευση.  
2η µέρα: ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ – ΝΕΑΠΟΛΗ -  ΚΥΘΗΡΑ 
 Πρωινό. Σήµερα ξεκινάµε για το Γύθειο. Η όµορφη νησιώτικη πολιτεία θα µας γνωρίσει 
τις οµορφιές της. Το νησάκι Κρανάη που ένας µώλος το ενώνει µε τη στεριά, τον φάρο 
και τον πύργο του οπλαρχηγού της επανάστασης Τσανετάκη Γρηγοράκη στον οποίο 
στεγάζεται το ιστορικό Εθνολογικό μουσείο Μάνης. Συνεχίζουμε για τη Νεάπολη 
Λακωνίας, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για τα πανέμορφα Κύθηρα. Άφιξη στο νησί. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Διανυκτέρευση. 
 3η µέρα: ΚΥΘΗΡΑ 
 Πρωινό. Η φύση προίκισε τα Κύθηρα, µε μοναδικές ομορφιές, και τοπία που 
εναλλάσσονται και γεµίζουν τα µάτια µε µοναδικές εικόνες. Αρχίζουμε τη γνωριµία µας 
µε το νησί  ξεκινώντας από τα Μυρτίδια, όπου βρίσκεται η Μονή της Παναγίας της 
Μυρτιδιώτισσας. Εδώ µέσα στις µυρτιές που έδωσαν στην περιοχή το όνοµα της, 
βρέθηκε η θαυματουργή της εικόνα. Συνεχίζοντας τη µέρα µας και περνώντας από το 
Λιβάδι, µεγάλο κεφαλοχώρι µε το περίφηµο πέτρινο γεφύρι κτισµένο από την αρχή της 
Αγγλοκρατίας, φτάνουµε στη Χώρα (Κύθηρα), που τη χαρακτηρίζουν τα αρχοντικά και 
οι πανέµορφες κατοικίες των ευγενών και τη στολίζει η σιλουέτα του Ενετικού κάστρου. 
Χρόνος ελεύθερος. Καταλήγουµε στο Καψάλι επίνειο της Χώρας. Μπάνιο-γεύµα 
εξ’ιδίων και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το βράδυ µια βόλτα στο 
µικρότερο αλλά οµορφότερο χωριό του νησιού τον Αβλέµονα, µε το µικρό καστέλο, 
(φρούριο) που χρησίµευε για την εποπτεία της περιοχής και του λιµανιού. 
Διανυκτέρευση. 
 4η μέρα: ΚΥΘΗΡΑ 
 Πρωινό. Σήµερα θα συνεχίσουµε τη γνωριµία µας µε το υπόλοιπο νησί. Μυλοπόταµος. 
Η πλατεία του Μυλοπόταµου µε το καµάρι, τον µικρό καταρράκτη της Φόνισσας και τη 
νεράιδα, το Λαγκάδι µε τους νερόµυλους, αποδεικνύουν πόσο απλόχερη στάθηκε η 
φύση στις οµορφιές του χωριού. Περνώντας από τον Ποταµό (το μεγαλύτερο χωριό του 
νησιού) που ονομάστηκε “Της κυράς το χωριό” όταν κτίστηκε εκεί ο ναός της 
Ιλαριώτισσας για να στεγάσει την εικόνα της Παναγίας µε το έντονο βλέµµα που λέγεται 
ότι την έφεραν από τα Ιεροσόλυµα. Καταλήγουµε σε µια από τις παραλίες του νησιού 
για να απολαύσουµε το µπάνιο µας και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση. Το βράδυ µπορούµε να διασκεδάσουµε προαιρετικά µε τις ευκαιρίες που 
µας δίνει το νησί. Διανυκτέρευση.  
5η µέρα: ΚΥΘΗΡΑ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΣΠΑΡΤΗ  
Πρωινό. Τελευταίες ξεχωριστές εικόνες θα γεµίσουν τα µάτια µας µέχρι την ώρα που 
θα επιβιβαστούµε στο πλοίο για Νεάπολη. Μας περιµένει η μοναδική Ελαφόνησος. 
Μαγευτική θάλασσα που δεν µπορεί να µην απολαύσουµε το µπάνιο µας και το 
απόγευµα να συνεχίσουµε το δρόµο µας για την πρωτεύουσα της Λακωνίας τη 
Σπάρτη. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. 
Διανυκτέρευση. 
 6η µέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (680χλµ)  
Πρωινό. Ηµέρα επιστροφής και ξεκινάµε για περιήγηση στην ερειπωµένη βυζαντινή 
καστροπολιτεία Μυστρά. Συνεχίσουµε και µε διάφορες στάσεις για καφέ – γεύµα εξ 
ιδίων – ξεκούραση, θα επιστρέψουµε στην πόλη µας. Η εκδροµή µας θα έχει τελειώσει 
άλλα εµείς πάντα θα αναζητούµε τα Κύθηρα. 
 
 

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

 

 
 

Αναχωρήσεις στις 

12/6, 18/6, 3/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
VENADROS 3*, 
 Αγία Πελαγία 

 Hotel LAKONIA 3*, 
Σπάρτη   

 

279€ 
κατ άτομο με 

πρωινό  
 
 
 

Σημείωση :  

+20€  
Για το hotel  

MENELAION 3* sup 
στη Σπάρτη 

 
 

Περιλαμβάνει: 

Τις µεταφορές µε 
πούλµαν του γραφείου 
µας. Τη διαµονή σε 
επιλεγµένο ξενοδοχείο 
Τα εισιτήρια Νεάπολη- 
Κύθηρα– Νεάπολη,   
Νεάπολη - Ελαφόνησο- 
Νεάπολη, Πρωινό 
Τις περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο 
πρόγραµµα Συνοδό του 
γραφείου µας Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης  
Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων 
και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής. 
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ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ         5 ημέρες   

 
  
1η μέρα : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΠΑΤΡΑ (500 χλμ.)   
Συγκέντρωση στο γραφείο μας και στις 07.00 αναχώρηση. Κάνοντας 
στάσεις για καφέ και ξεκούραση φτάνουμε στους Δελφούς, επίσκεψη στο 
μουσείο. Αναχώρηση και στάση για γεύμα προαιρετικά στην Ιτέα. Μέσω 
Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στην Πάτρα, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, γνωριμία με την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Ελεύθερος χρόνος. 
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 στην Πύλο την όμορφη 
ιστορική πολιτεία με το έντονο νησιώτικο χρώμα. Αναχώρηση και άφιξη 
στην Καλαμάτα, την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, όπου θα δούμε την 
παλιά πόλη, την εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική εκκλησία των 
Αποστόλων. Φτάνουμε στη Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη 
πόλη. Διαν/ση. 
 3η μέρα : ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ - ΓΥΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ  
(350 χλμ.).   
Πρωινό και αναχώρηση για τη 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, Διρός. 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 τη 
μοναδική θέα και την ομορφιά του τοπίου. Επιστροφή στη Σπάρτη. 
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, επίσκεψη στον  
αρχαιολογικό χώρο. Επόμενη στάση στο Ναύπλιο, περιήγηση στη 
γραφική πόλη, πρωτεύουσα του νομού Αργολίδας και πρώτη 
πρωτεύουσα τους Ελληνικού κράτους όπου θα δούμε το ναό του Αγίου 
Γεωργίου και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ανάβαση στον βράχο του 
Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας 
στο Τολό και ελεύθερος χρόνος.  Διαν/ση. 
5η μέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – 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 με στάσεις καθοδόν για καφέ και φαγητό. 
Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.   
 
 
 
 
  
  
Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ. 

 

 
Αναχωρήσεις στις 

29/5, 5/6, 12/6, 

19/6, 3/7 

 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  

ASTIR 4*, Πάτρα 

LAKONIA 3*, Σπάρτη 

PITSAKIS 3*, Τολό 

209€  
κατ άτομο με πρωινό  

 
 

Σημείωση : +20€  

για το hotel MENELAION 

3* sup στη Σπάρτη 

 
 

Περιλαμβάνει: 

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

Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους μουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων και ότι 
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο διαμονής 
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ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ        7 ημέρες 

1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΔΕΛΦΟΙ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ – ΠΑΤΡΑ (473χλµ)  

Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση στις 07.00. Διέλευση από Λάρισα, Χάνι 
Γραβιάς, Άµφισσα και άφιξη στους Δελφούς, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση 
και στάση για γεύµα προαιρετικά στο Γαλαξίδι. Μέσω Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στην 
Πάτρα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γνωριμία µε την πρωτεύουσα της Αχαΐας και επίσκεψη 
στον ιερό ναό του Αγ. Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση. 
 2η µέρα: ΠΑΤΡΑ - ΔΙΑΚΟΦΤΟ (οδοντωτός) - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΑΓ.ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 
- ΟΛΥΜΠΙΑ (220χλµ)  
Πρωινό και αναχώρηση µέσω Αιγίου για το Διακοφτό απ΄όπου προαιρετικά θα πάρουµε τον 
γραφικό οδοντωτό (ο µουτζούρης πρωτοέκανε την διαδροµή το 1896 και από το 1996 
ξαναξεκίνησε), που διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού, τοπίο µε ιδιαίτερη οµορφιά 
και φτάνει µέχρι τα Καλάβρυτα. Άφιξη στην ιστορική κωµόπολη, περιήγηση και επίσκεψη στην 
Μονή της Αγίας Λαύρας και το Παρεκκλήσι όπου ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης 
του ΄21. Συνεχίζουµε για το µοναστήρι του Μεγάλου Σπηλαίου, «κολληµένο» πάνω σε βράχο 
σε τοπίο µε σπάνια οµορφιά. Άφιξη στην Ολυµπία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος 
χρόνος. Διαν/ση. 
 3η µέρα: ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ (280χλµ)  
Πρωινό και επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Στη συνέχεια θα  επισκεφτούµε 
το εντυπωσιακό κάστρο της Μεθώνης, ένα από τα επιβλητικότερα της Ελλάδας. 
Ανηφορίζοντας θα επισκεφτούµε την όµορφη ιστορική πολιτεία της Πύλου µε το έντονο 
νησιώτικο χρώµα και το νιόκαστρο µε υπέροχη θέα στη νήσο Σφακτηρία. Συνεχίζουµε για την 
Καλαµάτα την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας όπου θα δούµε το κάστρο και την παλιά πόλη, την 
εκκλησία της Υπαπαντής και την ιστορική εκκλησία των Αγ. Αποστόλων. Αναχώρηση για 
Σπάρτη, την πρωτεύουσα της Λακωνίας, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος για γνωριµία 
µε την όµορφη πόλη. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση. Διαν/ση. 
4η µέρα: ΜΑΝΗ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΙΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ (175χλµ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, την ξερή γη µε τους παραδοσιακούς πέτρινους 
πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο και επάνω. Περνώντας το µανιάτικο 
χωριό Διρός θα επισκεφτούµε τα περίφηµα σπήλαια. Στη συνέχεια µέσω Γυθείου, παραλιακή 
πόλη µε νησιώτικο χρώµα όπου θα κάνουµε στάση για καφέ, φτάνουµε στην πανέµορφη 
Μονεµβασιά, χτισµένη σ΄ έναν πελώριο βράχο µέσα στη θάλασσα. Ελεύθερος χρόνος για να 
απολαύσετε τη βυζαντινή και βενετσιάνικη καστροπολιτεία, τη µοναδική θέα και την οµορφιά 
του τοπίου. Χρόνος για καφέ. Επιστροφή στην Σπάρτη. Διαν/ση.  
5η µέρα: ΜΥΣΤΡΑΣ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΕΠΙΔΑΥΡΟ – ΤΟΛΟ (210χλμ)  
Πρωινό και ξεκινάµε για περιήγηση στην ερειπωµένη βυζαντινή καστροπολιτεία Μυστρά. 
Συνεχίζοντας µέσω Τρίπολης, (γνωστή µε το όνοµα Τριπολιτσά, η οποία υπήρξε 
αποφασιστικής σηµασίας για την έκβαση του Αγώνα του 1821), φθάνουµε στην Αρχαία 
Επίδαυρο, όπου θα θαυµάσουµε το αρχαίο θέατρο και θα περιηγηθούµε στον αρχαιολογικό 
χώρο. Άφιξη στο Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση. 
6η µέρα: ΤΟΛΟ – ΥΔΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ  
Πρωινό και αναχώρηση για ηµερήσια προαιρετική εκδροµή µε τοπικό καράβι για Ύδρα και 
Σπέτσες. Άφιξη στις Σπέτσες στο νησί της Μπουµπουλίνας, µε το γραφικό τους λιµανάκι τις 
όµορφες ταβέρνες και τα παϊτονάκια. Θα επισκεφτούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, την 
Κοργιαλένειο Σχολή και το µουσείο των Σπετσών. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα 
γραφικά σοκάκια της πόλης ή να κάνετε βόλτα µε παϊτόνι. Συνεχίζουµε για την περίφηµη 
΄Υδρα µε την ιστορική της αρχιτεκτονική, άριστα διατηρηµένη, φηµισµένη για τις µεταφορές 
που γίνονται µε τα γαϊδουράκια. Στο νησί µε την τεράστια ναυτική παράδοση, θα έχουµε την 
ευκαιρία να δούµε το αρχοντικό του Τοµπάζη, του Κουντουριώτη, του Βουδούρη, καθώς 
επίσης και τη Μητρόπολη (17ος αιώνας) µε το µαρµάρινο καµπαναριό, το Μουσείο της 
Ύδρας, και την προτοµή του Μιαούλη. Ελεύθερος χρόνος για να τριγυρίσετε στα στενά 
δροµάκια της χώρας, να κάνετε µία βόλτα στις ανηφόρες του νησιού µε τα γραφικά 
γαϊδουράκια και να απολαύσετε την ατµόσφαιρα του νησιού. Επιστροφή στο Τολό,  δείπνο και 
ελεύθερος χρόνος. Διαν/ση. 
 7η µέρα: ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650χλµ) 
 Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα του νοµού Αργολίδας 
και πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους, ανάβαση στο βράχο του Παλαµηδίου µε την 
πανοραµική θέα και ελεύθερος χρόνος. Συνεχίζουµε για Μυκήνες και επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο, ελεύθερος χρόνος για γεύµα εξ’ ιδίων. Αναχώρηση για τον Ισθµό της 
Κορίνθου και συνεχίζουµε για Θεσσαλονίκη µέσω Λάρισας µε στάσεις καθοδόν για καφέ και 
φαγητό. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.  
 
 

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

 

Αναχωρήσεις στις 

5/6, 19/6, 3/7 

Τιμή συμμετοχής :  

Hotel  

ASTIR 4*, Πάτρα 

ANTONIOS 4*, Ολυμπία 

LAKONIA 3*, Σπάρτη 

PITSAKIS 3*, Τολό 

319€ κατ άτομο  

με πρωινό  

+ 2 δείπνα στο Τολό 

 
 

Σημείωση :  

+20€  
για το hotel  

MENELAION 3* sup 
στη Σπάρτη 

 

 
Περιλαμβάνει: 
Τις μεταφορές µε 
πούλμαν του γραφείου 
µας. Περιηγήσεις που 
αναφέρονται στο 
πρόγραμμα 
Συνοδό του γραφείου 
µας.Διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία. Διατροφή. 
Ασφάλεια αστικής 
επαγγελµατικής 
ευθύνης.  Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
Εισόδους µουσείων, 
αρχαιολογικών χώρων, 
το εισιτήριο του 
καραβιού για Ύδρα και 
Σπέτσες, Πόρο και ότι 
αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. Φόρο 
διαμονής 
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Μεταφορά με πούλμαν και ακτοπλοϊκά  
με επιστροφή 

από Θεσσαλονίκη – 95€, Κατερίνη/Λάρισα -90€,  
Βόλο/Λαμία – 85€ 

 

ΤΗΝΟΣ 
4ημ 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. 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 σας προτείνουμε να περιηγηθείτε 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, 
Βόλο, Λεπτοκαρυά, και με καθοδόν στάσεις για καφέ, φτάνουμε αργά το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. 

 

Το πούλμαν συνοδεύει τους εκδρομείς  
και μέσα στο νησί της Τήνου 

 
 

ΔΙΑΜΟΝΗ  

 4 ημ κάθε Παρασκευή βράδυ  

Στις 21/5, 28/5, 4/6, 11/6 
Αγίου Πνεύματος 18/6, 

 και 25/6, 2/7 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ δωμάτια  125€ 139€ 

ΝΙΚΗ δωμάτια  135€ 149€ 

FLORA δωμάτια  139€ 155€ 

SOULA δωμάτια  145€ 155€ 

LEANDROS 2* 149€ 165€ 

VENUS 2* 149€ 165€ 

LITO 2* / OASIS2* 155€ 169€ 

AGERI 2* 159€ 175€ 

BYZANTIO 2* 165€ 179€ 

POSEIDONIO 2*  169€ 185€ 

POSEIDONIO 2* θέα θάλασσα  185€ 199€ 

NAMA 3* 179€ 195€ 

 

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 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , 

ΝΙΚΙ, SOULA, FLORA  που δεν περιλαμβάνουν πρωινά).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. 
 

Στην εκδρομή τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.      
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                                     ΚΡΗΤΗ              αεροπορικώς      5 ημέρες   

 

 
 
1η µέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Μακεδονία και αναχώρηση µε απ’ ευθείας πτήση 
για Ηράκλειο. Άφιξη στην όµορφη Κρήτη. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, και 
τακτοποίηση στα δωµάτια. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο – διαν/ση. 
 
 2η µέρα: ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧΑΝΙΑ 
Πρωινό και αναχώρηση προς την Μονή Αρκαδίου, και περιήγηση της Μονής. 
Συνεχίζουµε για Ρέθυµνο µε το Ενετικό φρούριο Φορτέζα στο λιµάνι όπου θα έχετε 
χρόνο για βόλτα στα γραφικά στενά και για καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
Χανιά. Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων και άφιξη στη γραφική πόλη για 
περιήγηση στο παλιό βενετσιάνικο λιµάνι και τα όµορφα σοκάκια.(χρόνος 
ελεύθερος). Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Δείπνο – διαν/ση.  
 
3η µέρα: ΠΛΑΚΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ - ΝΗΣΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Πρωινό και αναχώρηση για την όµορφη Ελούντα. Άφιξη στην γραφική Πλάκα και 
ελεύθερος χρόνος για προαιρετική επίσκεψη µε καραβάκι απέναντι στο Νησί 
Σπιναλόγκα (το νησί των λεπρών). Χρόνος για γεύµα εξ΄ ιδίων. Συνεχίζουµε για τον 
Άγιο Νικόλαο γνωριµία µε την πόλη και χρόνος ελεύθερος για καφέ στη Βουλισµένη 
Λίµνη που είναι περιτριγυρισµένη από εστιατόρια, καφετερίες και τουριστικά 
καταστήµατα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, για ξεκούραση  και δείπνο . Διαν/ση.  
4η µέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΝΩΣΟΣ – ENYΔΡΕΙΟ 

Πρωινό και ξενάγηση στην Κνωσό, τη µεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της 
Μινωικής Κρήτης. Ιδρύθηκε από τον µυθικό Μίνωα και έγινε το κέντρο του 
λαµπρού Μινωικού πολιτισµού. Το 1910 περίπου ο άγγλος Έβανς απεκάλυψε 
τεράστιο συγκρότηµα ερειπίων της πόλης, που περιλαµβάνει ανάκτορα, αποθήκες, 
οικίες, τάφους, ναούς µε έξοχες τοιχογραφίες αγγεία και ποικίλα ευρήµατα. Στη 
συνέχεια περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης του Ηρακλείου. Στην πλατεία 
Ελευθερίας δεσπόζουν το άγαλµα του Ελ. Βενιζέλου και η προτοµή του 
Καζαντζάκη, θα δούµε την παλιά Ενετική Κρήνη του Μοροζίνη µε τα λιοντάρια, το 
ναό του Αγίου Τίτου (µαθητής του Αποστόλου Παύλου), το µητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Μηνά και την Ενετική Λότζια. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. 
Το απόγευµα θα επισκεφθούµε το γνωστό Ενυδρείο της Κρήτης, ένα από τα 
µεγαλύτερα στα Βαλκάνια. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
5η µέρα: ΦΑΙΣΤΟΣ – ΓΟΡΤΙΝΑ - ΜΑΤΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 Πρωινό. Σήµερα αφήνουµε το ξενοδοχείο µας, αλλά συνεχίζουµε την γνωριµία µας 
µε το νησί. Αναχωρούµε για την Φαιστό, διανύουµε το κάθετο τµήµα της Κρήτης και 
το πιο εύφορο (σταφύλια, κρασί, σταφίδα) και τον µεγαλύτερο κάµπο Μεσαρά. 
Περνάµε από το χωριό Άγιοι Δέκα, όπου µαρτύρησαν δέκα χριστιανοί και στάση 
στην Παναγία Καλυβιανή (µμοναστήρι µε κοινωνικό έργο). Μέσω Γόρτυνας άφιξη 
στην Φαιστό, την δεύτερη πόλη της Μινωικής εποχής και πρωτεύουσα του κράτους 
του Ραδάµανθου (αδελφού του Μίνωα) και επίσκεψη στις αρχαιότητες. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για τις µαγευτικές αµµουδιές µε τις Σπηλιές στα Μάταλα. 
Χρόνος ελεύθερος και προαιρετικό γεύµα. Αναχώρηση για το αεροδρόµιο του 
Ηρακλείου ‘ Καζαντζάκης’. Με απ’ ευθείας πτήση επιστρέφουμε στην πόλη µας 
 
 
 

 

 

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

 

Αναχωρήσεις στις 

4/6, 18/6, 2/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel  
VANISKO 3*, 
Αμμουδάρα 

 

409€κατ άτομο  

 

Με ημιδιατροφή  
 

 

+ 35 € φόροι 
αεροδρομίου 

 
Περιλαμβάνει : 
Αεροπορικά εισιτήρια 
Θεσ/νίκη – Ηράκλειο – 
Θεσ/νίκη. 
Διανυκτερεύσεις στo 
ξενοδοχείο 
Ημιδιατροφή. Τις 
περιηγήσεις και εκδρομές 
που αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. 
Συνοδό του γραφείου μας. 
Επίσημο τοπικό ξεναγό. 
Ασφάλεια αστικής  
επαγγελμ. ευθύνης. 
Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει : 
Φόρους αεροδρομίου  
Ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα σαν 
προαιρετικό, καραβάκια, 
είσοδοι μουσείων και 
νυχτερινών κέντρων. 
Φόρο διαμονής 
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                                     ΚΑΛΑΜΑΤΑ      αεροπορικώς      5 ημέρες   

 

 
1η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης και µε απ’ ευθείας πτήση φτάνουµε 
στη χιλιοτραγουδισµένη Καλαµάτα, την πόλη που αποτελεί την καλύτερη αφετηρία 
για οδοιπορικό στο χρόνο και στο παρελθόν της Ελλάδος. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας. Γνωριµία µε την πόλη. Διανυκτέρευση.  
 
2η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ (205 χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδροµή µας επιφυλάσσει η σηµερινή µέρα, 
αφού θα διασχίσουµε τη Μεσσηνιακή Μάνη. Πέτρινα πυργόσπιτα, άγρια τοπία, 
ψηλές και απότοµες βουνοκορφές, αλλά και εκπληκτικές παραλίες. Τοπίο 
ανεπανάληπτο. Σταθµός µας το σπουδαιότερο σπήλαιο της χώρας µας το σπήλαιο 
του Διρού. Στιγµές θαυµασµού και δέους µας επιφυλάσσει η επίσκεψη µας σε αυτό. 
Γεύµα εξ’ ιδίων καθοδόν. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Χρόνος 
ελεύθερος στην όµορφη παραλία της Καλαµάτας. Διανυκτέρευση.  
 
3η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΡΧ. ΜΕΣΣΗΝΗ - ΠΥΛΟΣ - ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ 
– ΚΟΡΩΝΗ (150 χλµ.)  

Πρωινό και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσσήνη – την Ποµπηία της Ελλάδας. 
Χτισµένη στο νοτιοδυτικό τµήµα της Πελοποννήσου στους πρόποδες του όρους 
Ιθώµη, είναι µια από τις πιο καλοδιατηρηµένες πόλεις του αρχαίου κόσµου. 
Επίσκεψη στον καταπληκτικό χώρο και το µουσείο και συνεχίζουµε για την Πυλία, 
(Νοτιοδυτικά). Η φύση σ’ αυτό το κοµµάτι της Μεσσηνιακής γης στάθηκε απλόχερη. 
Η πριγκίπισσα του Νότου, η Πύλος η ξακουστή οικοδέσποινα της Πελοποννήσου. 
Τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της πόλης που είναι ταυτισµένη µε 
τη Ναυµαχία του Ναβαρίνου. Σήµερα αναπαύεται ήρεµη, κτισµένη αµφιθεατρικά 
κάτω από το Νιόκαστρο και θυµίζει νησιώτικο οικισµό. Η Καστροπολιτεία της 
Μεθώνης µε το εντυπωσιακό κάστρο της, φρουρός του λιµανιού της πόλης. Η 
Κορώνη, αρχοντική µε καλοδιατηρηµένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, αναδύει 
µια ατµόσφαιρα που θυµίζει χωριό Κάτω Ιταλίας και η λιλιπούτεια υπήνεµη και 
φιλόξενη Φοινικούντα µας περιµένουν. Θα γευµατίσουµε εξ ίδιων και θα 
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.  
 
4η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑ (120χλµ.)  

 Πρωινό και αναχώρηση για την Αγία Θεοδώρα µέσα σ’ ένα δάσος από καστανιές 
που κόβει την ανάσα. Μνηµείο και µαρτυρία µιας άλλης εποχής. Η διαδροµή 
αποζηµιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς, τόσο πιο έντονα 
ακούγεται το βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα θεµέλια της εκκλησιάς και 
το µυστήριο του µύθου κάνοντας τον να αισθάνεται δέος µπροστά στο θέαµα που 
αντικρίζει. Τα πελώρια δέντρα που µεγαλώνουν στη στέγη της εκκλησίας 
δηµιουργούν θαυµασµό στον επισκέπτη. Επιστροφή στην Καλαµάτα. Ξεκούραση 
και χρόνος ελεύθερος. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 5η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ελεύθερος χρόνος ) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην όµορφη πόλη της Καλαµάτας για καφέ και 
βόλτα. Το µεσηµέρι αναχώρηση για το αεροδρόµιο και µε απ’ ευθείας πτήση 
επιστρέφουμε στην πόλη µας. 
 
 
 
 

 
 

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

 

Αναχωρήσεις στις 

4/6, 18/6, 2/7 
 

Τιμή συμμετοχής :  
 

Hotel KLEOPATRA INN 
3* 

Μεσσήνη  

319€ κατ άτομο  

με πρωινό 

 

Hotel GALAXY 3*, 
Καλαμάτα κέντρο 

339€ κατ άτομο με 

πρωινό 

 

Hotel FLISVOS 2*sup 

Καλαμάτα κέντρο 

359€ κατ άτομο με 

πρωινό 

 

Hotel OSTRIA 3* sup 

Καλαμάτα κέντρο 

399€ κατ άτομο με 

πρωινό  

  
 

+35€ φόροι αεροδρομίου  
 

 
 
Περιλαμβάνει : 
Αεροπορικά εισιτήρια 
Θεσ/νίκη – Καλαμάτα  – 
Θεσ/νίκη. 
-Διανυκτερεύσεις στα 
ξενοδοχεία – 
Διατροφή. -Τις περιηγήσεις 
και εκδρομές που 
αναφέρονται στο 
πρόγραμμα. 
-Συνοδός του γραφείου μας. 
Ασφάλεια αστικής  επαγγελμ. 
ευθύνης. Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνει : 
Φόρους αεροδρομίου. 
Ότι αναφέρεται στο 
πρόγραμμα σαν 
προαιρετικό, καραβάκια, 
είσοδοι μουσείων και 
νυχτερινών κέντρων. Φόρο 
διαμονής 

 
 

36


	cc8f91a3d469bb9519d46a7097a7a674d36474db2e7c9044a8a2d3a363e58afb.pdf
	730fb214b9842147a17d0476503c40f7a43193dd6b8505fc6d070055d4a06122.pdf
	cc8f91a3d469bb9519d46a7097a7a674d36474db2e7c9044a8a2d3a363e58afb.pdf
	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)
	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 τη...
	3η ημέρα:  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
	(440 χλμ)
	Πρωινό και  αναχώρηση για  επίσκεψη στο Δέλτα του Νέστου και στην Σταυρούπολη όπου θα έχουμε χρόνο για καφέ.  Επόμενη στάση στο Παρανέστι όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και επίσκεψη στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Αναχώρηση και άφιξη στη Δράμα, περιήγησ...
	το Μυθικό Νησί του Οδυσσέα
	1η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ  - ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ (440 χλμ)
	2η μέρα: ΠΑΡΓΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ – ΠΗΓΕΣ και ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ(120χλμ)
	3η μέρα: ΠΑΡΓΑ - ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝNΕΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (440 χλμ)
	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 ...
	Σημείωση : Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 3η μέρα και η επίσκεψη στην Πάργα γίνεται την 1η μέρα.
	4η μέρα: ΑΜΦΙΣΣΑ – ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( 430 χλμ.)
	Σημείωση : Στο 3ημερο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται η 2η μέρα
	Ορεινή Ναυπακτία
	Πρωινό και απόπλους για την Κύμη. Άφιξη και αναχώρηση για την Χαλκίδα. Ελεύθεροι για περίπατο στην όμορφη πόλη, γεύμα εξ ίδιων και παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε το βράδυ στην Θεσσαλονίκη.
	ΤΗΝΟΣ
	4ημ βράδυ
	ΚΡΗΤΗ              αεροπορικώς      5 ημέρες
	ΚΑΛΑΜΑΤΑ      αεροπορικώς      5 ημέρες
	4η µέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΑ (120χλµ.)


