
ΠΑΣΧΑ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

 2022



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ (320χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη στην Ηγουµενίτσα και απόπλους για το νησί των Φαιάκων, την 
Κέρκυρα. Χρόνος για πρώτη γνωριµία µε την ‘’πρωτεύουσα του Πάσχα’’. Θα 
συναντήσουµε τις πρώτες ακολουθίες των Επιταφίων της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε στην πλατεία Σπιανάδα, τον 
Επιτάφιο της Μητρόπολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο  ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ) – ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ 
– ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ    
Πρωινό και παρακολούθηση της «Πρώτης Ανάστασης» στην Πλατεία Σπιανάδα, 
Λιτανεία του Αγ. Σπυρίδωνα και ρίψη των Μπότηδων. Ξενάγηση στο Αχίλλειο, το 
ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ, αφιερωµένο στον αγαπηµένο της 
ήρωα Αχιλλέα. Θα συνεχίσουµε την ξενάγησή µας µε την πόλη της Κέρκυρας, όπου 
µεταξύ άλλων θα περπατήσουµε στα γραφικά καντούνια της πόλης και θα 
προσκυνήσουµε στον Ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, 
καφέ και φαγητό εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της 
Ανάστασης, στην πλατεία Σπιανάδα. Στη συνέχεια, µας περιµένει στο ξενοδοχείο µας, 
το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙ 
– ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ  
Πρωινό και αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, όπου θα δούµε το µοναστήρι της 
Παναγίας (13ου αιώνα), χτισµένο σ΄ έναν απότοµο βράχο. Στη συνέχεια µετά από µια 
µαγευτική διαδροµή, µέσα από την βόρεια Κέρκυρα θα επιστρέψουµε στο 
ξενοδοχείο µας, όπου µας περιµένει το µεσηµεριανό Πασχαλινό γεύµα. Ξεκούραση 
και το απόγευµα θα επισκεφτούµε το Κανόνι, µια ειδυλλιακή τοποθεσία κοντά στην 
πόλη, µε θέα προς το Ποντικονήσι. Στη συνέχεια θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ – CASA PARLANTE 
Πρωινό και θα ξεκινήσουµε την περιήγησή µας στην πόλη, από την πλατεία 
Σπιανάδα, τη µεγαλύτερη των Βαλκανίων. Τα βήµατα µας, µας οδηγούν στα στενά 
δροµάκια ανάµεσα στα Ενετικά κτίρια της πόλης, τα λεγόµενα Καντούνια. 
Περπατώντας θα αντικρίσουµε το περίφηµο σπίτι της αείµνηστης Ρένας 
Βλαχοπούλου. Λίγο πιο κάτω θα δούµε το σπίτι του Καποδίστρια και το σπίτι µουσείο 
του ∆ιονύσιου Σολωµού. Φτάνουµε στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Εκεί βρίσκεται και ο 
Καθολικός καθεδρικός ναός της. Επιστρέφοντας στην πλατεία Σπιανάδα θα έχουµε 
την ευκαιρία να επισκεφτούµε το Casa Parlante, το πιο ζωντανό µουσείο της 
Κέρκυρας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΕΝΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλµ.) 
Πρωινό και θα έχουµε την ευκαιρία για µία τελευταία βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας, 
για να πραγµατοποιήσουµε τις τελευταίες µας αναµνηστικές αγορές. Θα 
αποχαιρετήσουµε το νησί των Φαιάκων από το λιµάνι της Κέρκυρας/Λευκίµµης. 
Άφιξη στην Ηγουµενίτσα και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας για τα πανέµορφα 
Γιάννενα. Ελεύθερος χρόνος στη γραφική πόλη για να απολαύσουµε τη βόλτα ή τον 
καφέ µας µε φόντο τη λίµνη Παµβώτιδα. Μετά τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το 
βράδυ στην πόλη µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 4ήµερο πρόγραµµα, δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα του 
προγράµµατος 

Λευκάδα
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α 
(400χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας οδού 
και µετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούµε το περίφηµο 
γιοφύρι της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την Πρέβεζα, όπου θα δούµε το 
Βενετσιάνικο φρούριο του Αγ. Ανδρέα και τον πεζόδροµο µε το Βενετσιάνικο ρολόι στη 
Μητρόπολη της πόλης, θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. Συνεχίζουµε 
για το στολίδι του Ιονίου, τη Λευκάδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΥΚΑ∆Α – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση, για τη γνωριµία µας µε την ανατολική πλευρά του νησιού. 
Ακολουθώντας το δρόµο µε νότια κατεύθυνση, παράλληλα µε την ανατολική ακτή του 
νησιού, περνάµε από τη Λυγιά τη Νικιάνα, για να καταλήξουµε στο δηµοφιλέστερο 
τουριστικό θέρετρο του νησιού, το Νυδρί. Από εκεί για όσους το επιθυµούν 
προαιρετικά, θα έχουµε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουµε µια µοναδική κρουαζιέρα 
στα Πριγκιπονήσια, το Μεγανήσι, την Μαδουρή του Βαλαωρίτη, το Σκορπιό, το νησί του 
Ωνάση και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η κρουαζιέρα µας θα γίνει 
µεγαλύτερη και θα φτάσει µέχρι και το Φισκάρδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της Ανάστασης. Στη 
συνέχεια µας περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. 
∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΕΥΚΑ∆Α 
Πρωινό και αναχώρηση για να πραγµατοποιήσουµε την επίσκεψή µας στην κυρά της 
Λευκάδας, την Παναγιά Φανερωµένη, που είναι πολιούχος και προστάτιδα του νησιού. 
Συνεχίζοντας και αφού περάσουµε το παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου 
Νικήτα, φτάνουµε στο Καλαµίτσι µε τη φηµισµένη παραλία «κάθισµα», όπου και θα 
απολαύσουµε τον καφέ µας έχοντας καταπληκτική θέα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύµα. Το βράδυ θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στη 
χώρα της Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α – ΠΑΡΓΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε την όµορφη Πάργα. Ελεύθερος χρόνος 
για βόλτα και καφέ στην γραφική πόλη που είναι κτισµένη αµφιθεατρικά και απλώνεται 
έως τα παράλια του Ιονίου Πελάγους. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τις πηγές 
του Αχέροντα, όπου θα απολαύσουµε το µοναδικό τοπίο και θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για φαγητό εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για τα πανέµορφα Ιωάννινα, όπου θα έχουµε 
το χρόνο για µια βόλτα κατά µήκος της λίµνης Παµβώτιδας ή για όσους το επιθυµούν 
να απολαύσουν τον απογευµατινό τους καφέ. Αναχώρηση και µε τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν άφιξη στην πόλη µας το βράδυ.

Κέρκυρα
Άρτα– Πρέβεζα – Πάργα – Πηγές Αχέροντα – Ιωάννινα

4&5 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως            
προαιρετικό.
-Φόρος διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια µετ’ επιστροφής.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή.
- Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
  πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ (550 χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μέσω της Ιόνιας οδού 
και µετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Κυλλήνη και απόπλους για τη Ζάκυνθο. 
Άφιξη και µετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο θα παρακολουθήσουµε την 
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
Όσοι επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν τη δεύτερη περιφορά του Επιταφίου, 
η οποία σύµφωνα µε το παλαιό έθιµο, δεν γίνεται το βράδυ της Μεγάλης 
Παρασκευής, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου από τις 4:15 
περίπου το πρωί έως τις 05:30.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΜΑΧΑΙΡΑ∆Ο – ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ– ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ – 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (90χλµ.)
Αφού πάρουµε το πρωινό µας 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. Στην Αναφωνήτρια θα δούµε το µοναστήρι, όπου 
µόνασε ο Αγ. ∆ιονύσιος. Έπειτα 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. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της 
Ανάστασης στην πλατεία του Αγ. Μάρκου και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας, 
για να δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ – ΜΠΟΧΑΛΗ – ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό µας θα ακολουθήσει µετάβαση στη Μπόχαλη, το µπαλκόνι της 
Ζακύνθου και στο λόφο Στράνη µε την πανοραµική θέα. Στο σηµείο αυτό ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός, εµπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό µας Ύµνο. Στη συνέχεια, επίσκεψη 
στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, στο µουσείο Σολωµού και επιφανών 
Ζακυνθινών, στο µαυσωλείο του Σολωµού και του Κάλβου, στο Μεταβυζαντινό 
Αγιογραφικό και Εκκλησιαστικό µουσείο. Ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την 
πόλη µέχρι την ώρα του εορταστικού Πασχαλινού γεύµατος που θα µας περιµένει στο 
ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφτούµε την ξακουστή παραλία 
του Λαγανά. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (560χλµ.)
Μετά το πρωινό µας θα αναχωρήσουµε για να επιβιβαστούµε στο πλοίο για Κυλλήνη. 
Αποβίβαση και αφού διασχίσουµε την κρεµαστή γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, θα 
φτάσουµε στην Αµφιλοχία, τη νύφη του Αµβρακικού. όπου θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο. Στη συνέχεια στην πόλη των Ιωαννίνων θα έχουµε χρόνο για καφέ και βόλτα. 
Μετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Κεφαλονιά
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥ∆ΡΙ – ΦΙΣΚΑΡ∆Ο – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
(450χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις, φτάνουµε στη Λευκάδα και από το Νυδρί επιβιβαζόµαστε στο 
πλοίο για Κεφαλονιά. Αποβίβαση στο βορειοανατολικό τµήµα του νησιού, στο γραφικό 
Φισκάρδο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια θα 
γνωρίσουµε τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα θαυµάσουµε τη χερσόνησο της Άσσου µε 
τα παραδοσιακά σπιτάκια, µια εικόνα που σαγηνεύει, ενώ λίγο πιο κάτω θα 
συναντήσουµε την ξακουστή παραλία του Μύρτου. Άφιξη στο ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση και ξεκούραση. Πρώτη γνωριµία µε την πόλη του Αργοστολίου και θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (140χλµ.)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την εκδροµή µας µε πρώτη στάση στο Κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου, του 12ου αιώνα, που υπήρξε η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς µέχρι το 
1757. Στη συνέχεια µετά από µια πανέµορφη διαδροµή µέσα από τον Αίνο, φτάνουµε 
στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου, προστάτη του νησιού. Το λείψανό του φυλάσσεται 
στο µοναστήρι σε ασηµένια λάρνακα. Επόµενος σταθµός µας το σπήλαιο ∆ρογγαράτης. 
Η αίθουσα στολισµένη µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες έχει θαυµάσια ακουστική και 
είναι διαµορφωµένη µε ειδική εξέδρα για συναυλίες. Επόµενος σταθµός µας το 
βαραθρώδες λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούµε προς τη 
γραφική Σάµη, όπου θα έχουµε το χρόνο να γευµατίσουµε εξ ιδίων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία και θα 
ακολουθήσει Αναστάσιµο δείπνο µε µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΗΞΟΥΡΙ – ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πρωινό και στη συνέχεια επιβίβαση στο καραβάκι, που συνδέει το Αργοστόλι µε το 
Ληξούρι. Φτάνουµε στο γραφικό Ληξούρι, την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του νησιού, 
όπου θα έχουµε χρόνο για να την γνωρίσουµε και να απολαύσουµε έναν καφέ στην 
τεράστια πλατεία της. Επιστροφή µε το καραβάκι στο Αργοστόλι και αφού 
επισκεφθούµε τις Καταβόθρες (σπάνιο γεωλογικό φαινόµενο), θα πάρουµε το 
Πασχαλινό µας γεύµα. Ξεκούραση και το βράδυ ελεύθερος χρόνος για µια βόλτα στην 
πανέµορφη πλατεία του Αργοστολίου. ∆ιανυκτέρευση.
 
4η ηµέρα: ΣΑΜΗ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 
χλµ.)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για το λιµάνι της Σάµης και θα επιβιβαστούµε στο 
πλοίο µε προορισµό τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Αποβίβαση και αναχώρηση για 
την Αµφιλοχία, τη νύφη του Αµβρακικού. όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για φαγητό. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη γραφική πόλη των Ιωαννίνων όπου θα έχουµε χρόνο 
για καφέ και βόλτα. Μετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Ζάκυνθος 4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Τα εισιτήρια για τις βάρκες στη λίµνη Μελλισάνη, εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων, σπηλαίων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-Τα εισιτήρια για τις βάρκες στις γαλάζιες σπηλιές, εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ (320χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη στην Ηγουµενίτσα και απόπλους για το νησί των Φαιάκων, την 
Κέρκυρα. Χρόνος για πρώτη γνωριµία µε την ‘’πρωτεύουσα του Πάσχα’’. Θα 
συναντήσουµε τις πρώτες ακολουθίες των Επιταφίων της πόλης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε στην πλατεία Σπιανάδα, τον 
Επιτάφιο της Μητρόπολης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο  ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ) – ΑΧΙΛΛΕΙΟ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ 
– ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ    
Πρωινό και παρακολούθηση της «Πρώτης Ανάστασης» στην Πλατεία Σπιανάδα, 
Λιτανεία του Αγ. Σπυρίδωνα και ρίψη των Μπότηδων. Ξενάγηση στο Αχίλλειο, το 
ανάκτορο της αυτοκράτειρας της Αυστρίας Σίσσυ, αφιερωµένο στον αγαπηµένο της 
ήρωα Αχιλλέα. Θα συνεχίσουµε την ξενάγησή µας µε την πόλη της Κέρκυρας, όπου 
µεταξύ άλλων θα περπατήσουµε στα γραφικά καντούνια της πόλης και θα 
προσκυνήσουµε στον Ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, 
καφέ και φαγητό εξ’ ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της 
Ανάστασης, στην πλατεία Σπιανάδα. Στη συνέχεια, µας περιµένει στο ξενοδοχείο µας, 
το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ – ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΚΑΝΟΝΙ 
– ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ – ΜΟΝΗ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ  
Πρωινό και αναχώρηση για την Παλαιοκαστρίτσα, όπου θα δούµε το µοναστήρι της 
Παναγίας (13ου αιώνα), χτισµένο σ΄ έναν απότοµο βράχο. Στη συνέχεια µετά από µια 
µαγευτική διαδροµή, µέσα από την βόρεια Κέρκυρα θα επιστρέψουµε στο 
ξενοδοχείο µας, όπου µας περιµένει το µεσηµεριανό Πασχαλινό γεύµα. Ξεκούραση 
και το απόγευµα θα επισκεφτούµε το Κανόνι, µια ειδυλλιακή τοποθεσία κοντά στην 
πόλη, µε θέα προς το Ποντικονήσι. Στη συνέχεια θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στο 
κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ – CASA PARLANTE 
Πρωινό και θα ξεκινήσουµε την περιήγησή µας στην πόλη, από την πλατεία 
Σπιανάδα, τη µεγαλύτερη των Βαλκανίων. Τα βήµατα µας, µας οδηγούν στα στενά 
δροµάκια ανάµεσα στα Ενετικά κτίρια της πόλης, τα λεγόµενα Καντούνια. 
Περπατώντας θα αντικρίσουµε το περίφηµο σπίτι της αείµνηστης Ρένας 
Βλαχοπούλου. Λίγο πιο κάτω θα δούµε το σπίτι του Καποδίστρια και το σπίτι µουσείο 
του ∆ιονύσιου Σολωµού. Φτάνουµε στην πλατεία ∆ηµαρχείου. Εκεί βρίσκεται και ο 
Καθολικός καθεδρικός ναός της. Επιστρέφοντας στην πλατεία Σπιανάδα θα έχουµε 
την ευκαιρία να επισκεφτούµε το Casa Parlante, το πιο ζωντανό µουσείο της 
Κέρκυρας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΚΕΡΚΥΡΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΕΝΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (350χλµ.) 
Πρωινό και θα έχουµε την ευκαιρία για µία τελευταία βόλτα στην πόλη της Κέρκυρας, 
για να πραγµατοποιήσουµε τις τελευταίες µας αναµνηστικές αγορές. Θα 
αποχαιρετήσουµε το νησί των Φαιάκων από το λιµάνι της Κέρκυρας/Λευκίµµης. 
Άφιξη στην Ηγουµενίτσα και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας για τα πανέµορφα 
Γιάννενα. Ελεύθερος χρόνος στη γραφική πόλη για να απολαύσουµε τη βόλτα ή τον 
καφέ µας µε φόντο τη λίµνη Παµβώτιδα. Μετά τις απαραίτητες στάσεις άφιξη το 
βράδυ στην πόλη µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 4ήµερο πρόγραµµα, δεν πραγµατοποιείται η 4η ηµέρα του 
προγράµµατος 

Λευκάδα
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΛΕΥΚΑ∆Α 
(400χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας οδού 
και µετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούµε το περίφηµο 
γιοφύρι της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την Πρέβεζα, όπου θα δούµε το 
Βενετσιάνικο φρούριο του Αγ. Ανδρέα και τον πεζόδροµο µε το Βενετσιάνικο ρολόι στη 
Μητρόπολη της πόλης, θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. Συνεχίζουµε 
για το στολίδι του Ιονίου, τη Λευκάδα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΥΚΑ∆Α – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ
Πρωινό και αναχώρηση, για τη γνωριµία µας µε την ανατολική πλευρά του νησιού. 
Ακολουθώντας το δρόµο µε νότια κατεύθυνση, παράλληλα µε την ανατολική ακτή του 
νησιού, περνάµε από τη Λυγιά τη Νικιάνα, για να καταλήξουµε στο δηµοφιλέστερο 
τουριστικό θέρετρο του νησιού, το Νυδρί. Από εκεί για όσους το επιθυµούν 
προαιρετικά, θα έχουµε την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουµε µια µοναδική κρουαζιέρα 
στα Πριγκιπονήσια, το Μεγανήσι, την Μαδουρή του Βαλαωρίτη, το Σκορπιό, το νησί του 
Ωνάση και εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, η κρουαζιέρα µας θα γίνει 
µεγαλύτερη και θα φτάσει µέχρι και το Φισκάρδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της Ανάστασης. Στη 
συνέχεια µας περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. 
∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΕΥΚΑ∆Α 
Πρωινό και αναχώρηση για να πραγµατοποιήσουµε την επίσκεψή µας στην κυρά της 
Λευκάδας, την Παναγιά Φανερωµένη, που είναι πολιούχος και προστάτιδα του νησιού. 
Συνεχίζοντας και αφού περάσουµε το παραδοσιακό παραθαλάσσιο χωριό του Αγίου 
Νικήτα, φτάνουµε στο Καλαµίτσι µε τη φηµισµένη παραλία «κάθισµα», όπου και θα 
απολαύσουµε τον καφέ µας έχοντας καταπληκτική θέα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύµα. Το βράδυ θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στη 
χώρα της Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΛΕΥΚΑ∆Α – ΠΑΡΓΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε την όµορφη Πάργα. Ελεύθερος χρόνος 
για βόλτα και καφέ στην γραφική πόλη που είναι κτισµένη αµφιθεατρικά και απλώνεται 
έως τα παράλια του Ιονίου Πελάγους. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για τις πηγές 
του Αχέροντα, όπου θα απολαύσουµε το µοναδικό τοπίο και θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για φαγητό εξ ιδίων. Συνεχίζουµε για τα πανέµορφα Ιωάννινα, όπου θα έχουµε 
το χρόνο για µια βόλτα κατά µήκος της λίµνης Παµβώτιδας ή για όσους το επιθυµούν 
να απολαύσουν τον απογευµατινό τους καφέ. Αναχώρηση και µε τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν άφιξη στην πόλη µας το βράδυ.

Κέρκυρα
Άρτα– Πρέβεζα – Πάργα – Πηγές Αχέροντα – Ιωάννινα

4&5 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης και ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως            
προαιρετικό.
-Φόρος διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια µετ’ επιστροφής.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή.
- Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
  πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΥΛΛΗΝΗ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ (550 χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μέσω της Ιόνιας οδού 
και µετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη στην Κυλλήνη και απόπλους για τη Ζάκυνθο. 
Άφιξη και µετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο θα παρακολουθήσουµε την 
Ακολουθία του Επιτάφιου Θρήνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
Όσοι επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν τη δεύτερη περιφορά του Επιταφίου, 
η οποία σύµφωνα µε το παλαιό έθιµο, δεν γίνεται το βράδυ της Μεγάλης 
Παρασκευής, αλλά τις πρώτες πρωινές ώρες του Μεγάλου Σαββάτου από τις 4:15 
περίπου το πρωί έως τις 05:30.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΜΑΧΑΙΡΑ∆Ο – ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ– ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ – 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ (90χλµ.)
Αφού πάρουµε το πρωινό µας 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. Στην Αναφωνήτρια θα δούµε το µοναστήρι, όπου 
µόνασε ο Αγ. ∆ιονύσιος. Έπειτα 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. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της 
Ανάστασης στην πλατεία του Αγ. Μάρκου και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας, 
για να δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΟΦΟΣ ΣΤΡΑΝΗ – ΜΠΟΧΑΛΗ – ΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό µας θα ακολουθήσει µετάβαση στη Μπόχαλη, το µπαλκόνι της 
Ζακύνθου και στο λόφο Στράνη µε την πανοραµική θέα. Στο σηµείο αυτό ο ∆ιονύσιος 
Σολωµός, εµπνεύστηκε και έγραψε τον Εθνικό µας Ύµνο. Στη συνέχεια, επίσκεψη 
στον ιστορικό ναό του Αγίου Νικολάου, στο µουσείο Σολωµού και επιφανών 
Ζακυνθινών, στο µαυσωλείο του Σολωµού και του Κάλβου, στο Μεταβυζαντινό 
Αγιογραφικό και Εκκλησιαστικό µουσείο. Ελεύθερος χρόνος για να γνωρίσετε την 
πόλη µέχρι την ώρα του εορταστικού Πασχαλινού γεύµατος που θα µας περιµένει στο 
ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφτούµε την ξακουστή παραλία 
του Λαγανά. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΥΛΛΗΝΗ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (560χλµ.)
Μετά το πρωινό µας θα αναχωρήσουµε για να επιβιβαστούµε στο πλοίο για Κυλλήνη. 
Αποβίβαση και αφού διασχίσουµε την κρεµαστή γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, θα 
φτάσουµε στην Αµφιλοχία, τη νύφη του Αµβρακικού. όπου θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο. Στη συνέχεια στην πόλη των Ιωαννίνων θα έχουµε χρόνο για καφέ και βόλτα. 
Μετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Κεφαλονιά
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥ∆ΡΙ – ΦΙΣΚΑΡ∆Ο – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 
(450χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις, φτάνουµε στη Λευκάδα και από το Νυδρί επιβιβαζόµαστε στο 
πλοίο για Κεφαλονιά. Αποβίβαση στο βορειοανατολικό τµήµα του νησιού, στο γραφικό 
Φισκάρδο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια θα 
γνωρίσουµε τη δυτική πλευρά του νησιού. Θα θαυµάσουµε τη χερσόνησο της Άσσου µε 
τα παραδοσιακά σπιτάκια, µια εικόνα που σαγηνεύει, ενώ λίγο πιο κάτω θα 
συναντήσουµε την ξακουστή παραλία του Μύρτου. Άφιξη στο ξενοδοχείο για 
τακτοποίηση και ξεκούραση. Πρώτη γνωριµία µε την πόλη του Αργοστολίου και θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ (140χλµ.)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την εκδροµή µας µε πρώτη στάση στο Κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου, του 12ου αιώνα, που υπήρξε η πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς µέχρι το 
1757. Στη συνέχεια µετά από µια πανέµορφη διαδροµή µέσα από τον Αίνο, φτάνουµε 
στο µοναστήρι του Αγίου Γερασίµου, προστάτη του νησιού. Το λείψανό του φυλάσσεται 
στο µοναστήρι σε ασηµένια λάρνακα. Επόµενος σταθµός µας το σπήλαιο ∆ρογγαράτης. 
Η αίθουσα στολισµένη µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες έχει θαυµάσια ακουστική και 
είναι διαµορφωµένη µε ειδική εξέδρα για συναυλίες. Επόµενος σταθµός µας το 
βαραθρώδες λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούµε προς τη 
γραφική Σάµη, όπου θα έχουµε το χρόνο να γευµατίσουµε εξ ιδίων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία και θα 
ακολουθήσει Αναστάσιµο δείπνο µε µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΗΞΟΥΡΙ – ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πρωινό και στη συνέχεια επιβίβαση στο καραβάκι, που συνδέει το Αργοστόλι µε το 
Ληξούρι. Φτάνουµε στο γραφικό Ληξούρι, την δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του νησιού, 
όπου θα έχουµε χρόνο για να την γνωρίσουµε και να απολαύσουµε έναν καφέ στην 
τεράστια πλατεία της. Επιστροφή µε το καραβάκι στο Αργοστόλι και αφού 
επισκεφθούµε τις Καταβόθρες (σπάνιο γεωλογικό φαινόµενο), θα πάρουµε το 
Πασχαλινό µας γεύµα. Ξεκούραση και το βράδυ ελεύθερος χρόνος για µια βόλτα στην 
πανέµορφη πλατεία του Αργοστολίου. ∆ιανυκτέρευση.
 
4η ηµέρα: ΣΑΜΗ – ΑΣΤΑΚΟΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (450 
χλµ.)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για το λιµάνι της Σάµης και θα επιβιβαστούµε στο 
πλοίο µε προορισµό τον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας. Αποβίβαση και αναχώρηση για 
την Αµφιλοχία, τη νύφη του Αµβρακικού. όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για φαγητό. 
Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη γραφική πόλη των Ιωαννίνων όπου θα έχουµε χρόνο 
για καφέ και βόλτα. Μετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Ζάκυνθος 4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Τα εισιτήρια για τις βάρκες στη λίµνη Μελλισάνη, εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών 
χώρων, σπηλαίων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
-Τα εισιτήρια για τις βάρκες στις γαλάζιες σπηλιές, εισόδους µουσείων,
αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΑΣΤΑΚΟΣ  –  ΙΘΑΚΗ (400χλµ.)  
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Άφιξη στο λιµάνι του 
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, επιβίβαση και αναχώρηση. Άφιξη στο λιµάνι Οδυσσεύς 
και αναχώρηση για την πρωτεύουσά του νησιού, το Βαθύ, στο κέντρο του οποίου 
βρίσκεται το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για 
την πρώτη γνωριµία µε τη Χώρα της Ιθάκης. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου στη Μητρόπολη του νησιού. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ
Μετά το πρωινό θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε το Βαθύ. Η µοναδική πόλη 
του νησιού, µε πληθυσµό περίπου 1.800 µόνιµων κατοίκων. Από το 1978 το Βαθύ 
Ιθάκης αποτελεί παραδοσιακό οικισµό. Τα σπίτια είναι χτισµένα αµφιθεατρικά γύρω 
από το λιµάνι, ενώ τα περισσότερα είναι πολύχρωµα, διώροφα, µε κεραµειδωτές 
σκεπές και στενά µπαλκόνια. Στην περιήγηση µας θα θαυµάσουµε την Ιερά 
Μητρόπολη του νησιού, θα περπατήσουµε στα γραφικά στενάκια, ενώ θα φτάσουµε 
ως τη γραφική συνοικία των ψαράδων, τον Κάβο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία στη Μητρόπολη και θα 
απολαύσουµε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΦΡΙΚΕΣ – 
ΚΙΟΝΙ – ΒΑΘΥ (60χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βόρεια Ιθάκη. Η πρώτη µας στάση θα είναι στην Ιερά 
Μονή των Καθαρών, η Παναγία στα Καθαρά όπως λέγεται επίσης, που αποτελεί 
προσκύνηµα και σηµείο αναφοράς για τους απανταχού της γης Ιθακήσιους. Μετά τον 
απαραίτητο χρόνο για προσκύνηµα θα συνεχίσουµε ακόµα βορειότερα, περνώντας 
από τη παλιά πρωτεύουσα του νησιού, την Ανωγή µε το Βυζαντινό ναό της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου του 1300. Συνεχίζοντας την διαδροµή µας θα δούµε 
εµπρός µας τον Σταυρό, τον κεντρικό οικισµό της βόρειας Ιθάκης, µε τον µεγάλο ναό 
του Σωτήρα και το πάρκο µε την προτοµή του Οδυσσέα. Επόµενο χωριό οι Φρίκες, 
ένα µικρό ψαροχώρι. Συνεχίζουµε για το Κιόνι, µε το λιµανάκι του. Εκεί θα έχουµε 
λίγο ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουµε και να θαυµάσουµε το τοπίο. Επιστροφή 
προς το Βαθύ για να απολαύσουµε τα παραδοσιακά Πασχαλινά εδέσµατα. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΙΣΑΕΤΟΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(450χλµ.)
Μετά το πρωινό θα επιβιβαστούµε στο πλοίο µε προορισµό τον Αστακό. Αποβίβαση 
και αναχώρηση για την Αµφιλοχία, τη νύφη του Αµβρακικού. όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο για φαγητό. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη γραφική πόλη των 
Ιωαννίνων όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και βόλτα. Με τις απαραίτητες 
ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Πρέβεζα
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (400χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας οδού 
και µε καθοδόν στάσεις άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούµε το περίφηµο γιοφύρι της. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το νησάκι Κορωνησία, µέσα στον Αµβρακικό. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριµία µε το νησάκι των 167 κατοίκων και φαγητό εξ ιδίων. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή της Πρέβεζας. Το 
απόγευµα µετάβαση στην Πρέβεζα για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Αργότερα θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου στην κεντρική πλατεία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΥΚΑ∆Α – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (60χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για την ηµερήσια εκδροµή µας στη Λευκάδα, την 
πατρίδα του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη. Από το Νυδρί θα έχουµε την ευκαιρία να 
πραγµατοποιήσουµε µια µοναδική κρουαζιέρα (προαιρετικά) στα Πριγκιπονήσια, το 
Μεγανήσι, την Μαδουρή του Βαλαωρίτη, το Σκορπιό, το νησί του Ωνάση και εφόσον το 
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα µας θα γίνει µεγαλύτερη και θα φτάσει 
µέχρι και το Φισκάρδο. Στη συνέχεια θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µία βόλτα στην 
πόλης της Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ 
µετάβαση για να παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια θα 
δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΡΓΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ (120χλµ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για την εκδροµή µας στην Πάργα. Φθάνουµε στη 
γραφική κωµόπολη µε τις σπάνιες φυσικές οµορφιές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
φρούριο της πόλης και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων όπου υπάρχουν σπάνια 
εκκλησιαστικά και ιστορικά κειµήλια. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. Αργότερα 
επιστροφή στην Πρέβεζα όπου θα απολαύσουµε το Πασχαλινό εορταστικό γεύµα. 
Ξεκούραση και νωρίς το βράδυ µια βόλτα στην ειδυλλιακή παραλία της Πρέβεζας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(400χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα, όπου θα απολαύσουµε το 
µοναδικό τοπίο και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια θα µεταβούµε 
στα όµορφα Σύβοτα, τα φιόρδ της Ελλάδας. ΄Έπειτα θα αναχωρήσουµε για τα 
πανέµορφα Γιάννενα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, ώστε να 
θαυµάσουµε τη µοναδική λίµνη των Ιωαννίνων. Αναχώρηση και µετά τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ηµέρο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η κρουαζιέρα στα 
Πριγκιπονήσια και  την Κυριακή του Πάσχα επισκεπτόµαστε το πρωί την Λευκάδα και 
το απόγευµα την Πάργα  

Ιθάκη
Άρτα – Κορωνησια – Λευκάδα – Πάργα – 

Σύβοτα – Πηγές Αχέροντα – Γιάννενα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την
αντίστοιχη διατροφή.
- Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο
 πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. 
-Φόρο διαµονής. 

4 ηµ. 3&4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
(665χλµ.)                                   
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την Επίδαυρο. 
Μετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις καθοδόν και διασχίζοντας τον ισθµό της 
Κορίνθου, άφιξη στην Επίδαυρο. Θα επισκεφτούµε το αρχαίο θέατρο και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο Χέλι και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο Υ∆ΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο 
πανέµορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα όπου θα περιπλανηθούµε στα 
πέτρινα καλντερίµια και θα θαυµάσουµε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της 
επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις Σπέτσες. Άφιξη και µπορούµε να 
επισκεφθούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου µέτρων 
από το λιµάνι και στη συνέχεια θα δούµε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο 
ξενοδοχείο του νησιού, χτισµένο το 1897 και το άγαλµα της Μπουµπουλίνας να 
ατενίζει το πέλαγος. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουµε τη λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και στη συνέχεια µας 
περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ -  ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ  
(110χλµ.) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο Πόρτο Χέλι, στη συνέχεια θα έχουµε το εορταστικό 
µεσηµεριανό γεύµα στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφτούµε 
τον Πόρο. Άφιξη στο Γαλατά, επιβίβαση στο καράβι και αναχώρηση. Το λιµάνι του 
Πόρου αποτελεί το µεγαλύτερο και ασφαλέστερο λιµάνι του Σαρωνικού. Θα έχουµε 
χρόνο να απολαύσουµε τον καφέ και τη βόλτα µας. Κατά την επιστροφή µε τη δύση 
του ηλίου θα επισκεφτούµε την Ερµιόνη, όπου θα παρακολουθήσουµε το 
εντυπωσιακό έθιµο του καψίµατος του Ιούδα και στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (705χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού 
κράτους. Εδώ, θα θαυµάσουµε το Μπούρτζι, σήµα-κατατεθέν της πόλης. Έπειτα θα 
επισκεφθούµε το κάστρο του Παλαµηδίου µε την πανοραµική θέα. Θα συνεχίσουµε 
την περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) µε τη 
σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών. Θα ολοκληρώσουµε  την 
περιήγησή µας µε το ναό του Αγίου Γεωργίου, και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου 
δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στη 
µεγάλη πλατεία Συντάγµατος. Έπειτα συνεχίζουµε τη διαδροµή µας για τις Μυκήνες. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Ξεκινάµε για την επιστροφή και 
µετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Ναύπλιο – Τολό
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ (660 χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες στάσεις 
καθοδόν και περνώντας από τον Ισθµό της Κορίνθου καταλήγουµε στην Επίδαυρο, όπου θα 
επισκεφθούµε το Αρχαιολογικό µουσείο και το ξακουστό παγκοσµίως αρχαίο Θέατρο της 
Επιδαύρου (330 π.Χ.). Άφιξη στο Τολό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Μετά το δείπνο µας θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΟΛΟ - Υ∆ΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο πανέµορφα 
νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα όπου θα περιπλανηθούµε στα πέτρινα καλντερίµια και θα 
θαυµάσουµε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τις Σπέτσες. Άφιξη και µπορούµε να επισκεφθούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, σε 
απόσταση 100 περίπου µέτρων από το λιµάνι και στη συνέχεια θα δούµε στην πλατεία Ποσειδωνίου, 
το πρώτο ξενοδοχείο του νησιού, χτισµένο το 1897 και το άγαλµα της Μπουµπουλίνας να ατενίζει το 
πέλαγος. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη 
λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και στη συνέχεια µας περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο µε την 
παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ (25χλµ.)
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την περιήγηση στην πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη 
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. Εδώ, θα θαυµάσουµε το Μπούρτζι, σήµα-κατατεθέν της 
πόλης. Έπειτα θα επισκεφθούµε το κάστρο του Παλαµηδίου µε την πανοραµική θέα. Θα 
συνεχίσουµε την περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) µε τη 
σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών. Θα δούµε το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ναό 
του Αγίου Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και βόλτα στην µεγάλη πλατεία Συντάγµατος. Το µεσηµέρι µας περιµένει ένα πλούσιο Πασχαλινό 
γεύµα στο ξενοδοχείο µας. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650λµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες. Συνεχίζουµε 
την πορεία µας και αφού διασχίσουµε τον Ισθµό της Κορίνθου, θα µεταβούµε στο κοσµοπολίτικο 
Λουτράκι. Στη διάσηµη λουτρόπολη θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό. Έπειτα 
παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής και µετά τις ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας. 

Πόρτο Χέλι
Υδρα – Σπέτσες – Επίδαυρο – Μυκήνες 

Ναύπλιο – Ύδρα – Σπέτσες – Πόρος – 
Επίδαυρο – Μυκήνες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τα εισιτήρια για την κρουαζιέρα σε Ύδρα-Σπέτσες.
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
-Ηµιδιατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Τα εισιτήρια των καραβιών για Ύδρα – Σπέτσες και Πόρο, τις εισόδους
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.
-Φόρος διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΑΣΤΑΚΟΣ  –  ΙΘΑΚΗ (400χλµ.)  
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Άφιξη στο λιµάνι του 
Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, επιβίβαση και αναχώρηση. Άφιξη στο λιµάνι Οδυσσεύς 
και αναχώρηση για την πρωτεύουσά του νησιού, το Βαθύ, στο κέντρο του οποίου 
βρίσκεται το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για 
την πρώτη γνωριµία µε τη Χώρα της Ιθάκης. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου στη Μητρόπολη του νησιού. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ
Μετά το πρωινό θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε το Βαθύ. Η µοναδική πόλη 
του νησιού, µε πληθυσµό περίπου 1.800 µόνιµων κατοίκων. Από το 1978 το Βαθύ 
Ιθάκης αποτελεί παραδοσιακό οικισµό. Τα σπίτια είναι χτισµένα αµφιθεατρικά γύρω 
από το λιµάνι, ενώ τα περισσότερα είναι πολύχρωµα, διώροφα, µε κεραµειδωτές 
σκεπές και στενά µπαλκόνια. Στην περιήγηση µας θα θαυµάσουµε την Ιερά 
Μητρόπολη του νησιού, θα περπατήσουµε στα γραφικά στενάκια, ενώ θα φτάσουµε 
ως τη γραφική συνοικία των ψαράδων, τον Κάβο. Χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία στη Μητρόπολη και θα 
απολαύσουµε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ – ΣΤΑΥΡΟΣ – ΦΡΙΚΕΣ – 
ΚΙΟΝΙ – ΒΑΘΥ (60χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βόρεια Ιθάκη. Η πρώτη µας στάση θα είναι στην Ιερά 
Μονή των Καθαρών, η Παναγία στα Καθαρά όπως λέγεται επίσης, που αποτελεί 
προσκύνηµα και σηµείο αναφοράς για τους απανταχού της γης Ιθακήσιους. Μετά τον 
απαραίτητο χρόνο για προσκύνηµα θα συνεχίσουµε ακόµα βορειότερα, περνώντας 
από τη παλιά πρωτεύουσα του νησιού, την Ανωγή µε το Βυζαντινό ναό της 
Κοιµήσεως της Θεοτόκου του 1300. Συνεχίζοντας την διαδροµή µας θα δούµε 
εµπρός µας τον Σταυρό, τον κεντρικό οικισµό της βόρειας Ιθάκης, µε τον µεγάλο ναό 
του Σωτήρα και το πάρκο µε την προτοµή του Οδυσσέα. Επόµενο χωριό οι Φρίκες, 
ένα µικρό ψαροχώρι. Συνεχίζουµε για το Κιόνι, µε το λιµανάκι του. Εκεί θα έχουµε 
λίγο ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουµε και να θαυµάσουµε το τοπίο. Επιστροφή 
προς το Βαθύ για να απολαύσουµε τα παραδοσιακά Πασχαλινά εδέσµατα. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΙΣΑΕΤΟΣ - ΑΣΤΑΚΟΣ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
(450χλµ.)
Μετά το πρωινό θα επιβιβαστούµε στο πλοίο µε προορισµό τον Αστακό. Αποβίβαση 
και αναχώρηση για την Αµφιλοχία, τη νύφη του Αµβρακικού. όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο για φαγητό. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε τη γραφική πόλη των 
Ιωαννίνων όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και βόλτα. Με τις απαραίτητες 
ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Πρέβεζα
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (400χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσω Εγνατίας οδού 
και µε καθοδόν στάσεις άφιξη στην Άρτα, όπου θα δούµε το περίφηµο γιοφύρι της. Στη 
συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το νησάκι Κορωνησία, µέσα στον Αµβρακικό. Χρόνος 
ελεύθερος για γνωριµία µε το νησάκι των 167 κατοίκων και φαγητό εξ ιδίων. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, που βρίσκεται στην περιοχή της Πρέβεζας. Το 
απόγευµα µετάβαση στην Πρέβεζα για την πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Αργότερα θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου στην κεντρική πλατεία. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΛΕΥΚΑ∆Α – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΙΑ - ΠΡΕΒΕΖΑ (60χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για την ηµερήσια εκδροµή µας στη Λευκάδα, την 
πατρίδα του Σικελιανού και του Βαλαωρίτη. Από το Νυδρί θα έχουµε την ευκαιρία να 
πραγµατοποιήσουµε µια µοναδική κρουαζιέρα (προαιρετικά) στα Πριγκιπονήσια, το 
Μεγανήσι, την Μαδουρή του Βαλαωρίτη, το Σκορπιό, το νησί του Ωνάση και εφόσον το 
επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες η κρουαζιέρα µας θα γίνει µεγαλύτερη και θα φτάσει 
µέχρι και το Φισκάρδο. Στη συνέχεια θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µία βόλτα στην 
πόλης της Λευκάδας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ 
µετάβαση για να παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια θα 
δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΡΓΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ (120χλµ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούµε για την εκδροµή µας στην Πάργα. Φθάνουµε στη 
γραφική κωµόπολη µε τις σπάνιες φυσικές οµορφιές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 
φρούριο της πόλης και η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων όπου υπάρχουν σπάνια 
εκκλησιαστικά και ιστορικά κειµήλια. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα. Αργότερα 
επιστροφή στην Πρέβεζα όπου θα απολαύσουµε το Πασχαλινό εορταστικό γεύµα. 
Ξεκούραση και νωρίς το βράδυ µια βόλτα στην ειδυλλιακή παραλία της Πρέβεζας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΣΥΒΟΤΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(400χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα, όπου θα απολαύσουµε το 
µοναδικό τοπίο και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια θα µεταβούµε 
στα όµορφα Σύβοτα, τα φιόρδ της Ελλάδας. ΄Έπειτα θα αναχωρήσουµε για τα 
πανέµορφα Γιάννενα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα, ώστε να 
θαυµάσουµε τη µοναδική λίµνη των Ιωαννίνων. Αναχώρηση και µετά τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν άφιξη στη Θεσσαλονίκη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ηµέρο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η κρουαζιέρα στα 
Πριγκιπονήσια και  την Κυριακή του Πάσχα επισκεπτόµαστε το πρωί την Λευκάδα και 
το απόγευµα την Πάργα  

Ιθάκη
Άρτα – Κορωνησια – Λευκάδα – Πάργα – 

Σύβοτα – Πηγές Αχέροντα – Γιάννενα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την
αντίστοιχη διατροφή.
- Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο
 πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. 
-Φόρο διαµονής. 

4 ηµ. 3&4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ 
(665χλµ.)                                   
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την Επίδαυρο. 
Μετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις καθοδόν και διασχίζοντας τον ισθµό της 
Κορίνθου, άφιξη στην Επίδαυρο. Θα επισκεφτούµε το αρχαίο θέατρο και το 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Πόρτο Χέλι και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο και το βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του 
Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο Υ∆ΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο 
πανέµορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα όπου θα περιπλανηθούµε στα 
πέτρινα καλντερίµια και θα θαυµάσουµε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της 
επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις Σπέτσες. Άφιξη και µπορούµε να 
επισκεφθούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου µέτρων 
από το λιµάνι και στη συνέχεια θα δούµε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο 
ξενοδοχείο του νησιού, χτισµένο το 1897 και το άγαλµα της Μπουµπουλίνας να 
ατενίζει το πέλαγος. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουµε τη λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και στη συνέχεια µας 
περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΓΑΛΑΤΑΣ - ΠΟΡΟΣ – ΕΡΜΙΟΝΗ -  ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ  
(110χλµ.) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο Πόρτο Χέλι, στη συνέχεια θα έχουµε το εορταστικό 
µεσηµεριανό γεύµα στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφτούµε 
τον Πόρο. Άφιξη στο Γαλατά, επιβίβαση στο καράβι και αναχώρηση. Το λιµάνι του 
Πόρου αποτελεί το µεγαλύτερο και ασφαλέστερο λιµάνι του Σαρωνικού. Θα έχουµε 
χρόνο να απολαύσουµε τον καφέ και τη βόλτα µας. Κατά την επιστροφή µε τη δύση 
του ηλίου θα επισκεφτούµε την Ερµιόνη, όπου θα παρακολουθήσουµε το 
εντυπωσιακό έθιµο του καψίµατος του Ιούδα και στη συνέχεια επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (705χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού 
κράτους. Εδώ, θα θαυµάσουµε το Μπούρτζι, σήµα-κατατεθέν της πόλης. Έπειτα θα 
επισκεφθούµε το κάστρο του Παλαµηδίου µε την πανοραµική θέα. Θα συνεχίσουµε 
την περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) µε τη 
σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών. Θα ολοκληρώσουµε  την 
περιήγησή µας µε το ναό του Αγίου Γεωργίου, και το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα όπου 
δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στη 
µεγάλη πλατεία Συντάγµατος. Έπειτα συνεχίζουµε τη διαδροµή µας για τις Μυκήνες. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Ξεκινάµε για την επιστροφή και 
µετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Ναύπλιο – Τολό
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ - ΤΟΛΟ (660 χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες στάσεις 
καθοδόν και περνώντας από τον Ισθµό της Κορίνθου καταλήγουµε στην Επίδαυρο, όπου θα 
επισκεφθούµε το Αρχαιολογικό µουσείο και το ξακουστό παγκοσµίως αρχαίο Θέατρο της 
Επιδαύρου (330 π.Χ.). Άφιξη στο Τολό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Μετά το δείπνο µας θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΟΛΟ - Υ∆ΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο πανέµορφα 
νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα όπου θα περιπλανηθούµε στα πέτρινα καλντερίµια και θα 
θαυµάσουµε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της επανάστασης. Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τις Σπέτσες. Άφιξη και µπορούµε να επισκεφθούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, σε 
απόσταση 100 περίπου µέτρων από το λιµάνι και στη συνέχεια θα δούµε στην πλατεία Ποσειδωνίου, 
το πρώτο ξενοδοχείο του νησιού, χτισµένο το 1897 και το άγαλµα της Μπουµπουλίνας να ατενίζει το 
πέλαγος. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη 
λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και στη συνέχεια µας περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο µε την 
παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΤΟΛΟ – ΝΑΥΠΛΙΟ (25χλµ.)
Μετά το πρωινό µας θα ξεκινήσουµε την περιήγηση στην πόλη του Ναυπλίου, την πρώτη 
πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. Εδώ, θα θαυµάσουµε το Μπούρτζι, σήµα-κατατεθέν της 
πόλης. Έπειτα θα επισκεφθούµε το κάστρο του Παλαµηδίου µε την πανοραµική θέα. Θα 
συνεχίσουµε την περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) µε τη 
σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών. Θα δούµε το ναό του Αγίου Γεωργίου και το ναό 
του Αγίου Σπυρίδωνα όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ 
και βόλτα στην µεγάλη πλατεία Συντάγµατος. Το µεσηµέρι µας περιµένει ένα πλούσιο Πασχαλινό 
γεύµα στο ξενοδοχείο µας. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650λµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε τον αρχαιολογικό χώρο στις Μυκήνες. Συνεχίζουµε 
την πορεία µας και αφού διασχίσουµε τον Ισθµό της Κορίνθου, θα µεταβούµε στο κοσµοπολίτικο 
Λουτράκι. Στη διάσηµη λουτρόπολη θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ και φαγητό. Έπειτα 
παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής και µετά τις ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας. 

Πόρτο Χέλι
Υδρα – Σπέτσες – Επίδαυρο – Μυκήνες 

Ναύπλιο – Ύδρα – Σπέτσες – Πόρος – 
Επίδαυρο – Μυκήνες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε ηµιδιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
Τα εισιτήρια για την κρουαζιέρα σε Ύδρα-Σπέτσες.
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

4 ηµ. 4 ηµ.

5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
-Ηµιδιατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Αρχηγό – συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- ΦΠΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Τα εισιτήρια των καραβιών για Ύδρα – Σπέτσες και Πόρο, τις εισόδους
µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως
προαιρετικό.
-Φόρος διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΦΑ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ 
(270χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιβιβαστούµε στο πλοίο από τη Γλύφα µε 
προορισµό τον Αγιόκαµπο της Εύβοιας. Μετά την άφιξη µας θα κατευθυνθούµε προς 
την Αιδηψό, όπου θα έχουµε µια πρώτη γνωριµία µε την φηµισµένη λουτρόπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµά θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε 
τα λουτρά της Αιδηψού. Αργότερα θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΛΙΜΝΗ – ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – 
ΑΙ∆ΗΨΟΣ (120χλµ.)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την εκδροµή µας, περνώντας από τις Ροβιές, θα 
καταλήξουµε στη Λίµνη, µια πανέµορφη παραθαλάσσια κωµόπολη, χτισµένη 
αµφιθεατρικά πάνω από τον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο 
για βόλτα και καφέ. Θα συνεχίσουµε µε επίσκεψη στο χωριό της Αγίας Άννας το 
οποίο βρίσκεται χτισµένο αµφιθεατρικά σε πλαγιά, µε θέα το Αιγαίo και έπειτα θα 
µεταβούµε στην Παναγία Ντινιούς. Η Παναγία Ντινιούς είναι ένα µικρό εκκλησάκι 
στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπάρχει θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Επόµενος 
σταθµός η Ιστιαία που αποτελεί το εµπορικό κέντρο της Βόρειας Εύβοιας, όπου θα 
έχουµε χρόνο για περιήγηση και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία και στην συνέχεια θα 
απολαύσουµε δείπνο µε παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΡΟΚΟΠΙ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ) 
-ΑΙ∆ΗΨΟΣ(125χλµ.). ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ  
∆ΡΥΜΩΝΑ – ΑΙ∆ΗΨΟΣ (70χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούµε το µοναστήρι του 
Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο µοναστήρι αυτό φυλάσσεται το σκήνωµα του Αγίου, το 
οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας µετά την καταστροφή 
το 1922. Εδώ θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για προσκύνηµα και καφέ και θα 
επιστρέψουµε για να απολαύσουµε το Πασχαλινό τραπέζι. Το απόγευµα θα 
επισκεφθούµε το µοναστήρι του Οσίου ∆αυίδ του γέροντα στις Ροβιές, κτισµένο στην 
καρδιά µιας όµορφης πυκνόφυτης έκτασης στην περιοχή Ροβιές της Βόρειας 
Εύβοιας. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο ∆αυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. 
Συνεχίζοντας την εκδροµή µας και µετά από µια πραγµατικά υπέροχη διαδροµή σε 
ένα κατάµεστο από βλάστηση περιβάλλον, φτάνουµε στους καταρράκτες του 
∆ρυµώνα, που συνθέτουν µια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής οµορφιάς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΙ∆ΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ – ΒΟΛΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(310 χλµ.)
Μετά το πρωινό θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία µας βόλτα στην Αιδηψό 
και θα αναχωρήσουµε, µέσω Αγιόκαµπου – Γλύφας, για τον Βόλο. Εκεί θα έχουµε 
την ευκαιρία να περιπλανηθούµε στην όµορφη πόλη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος 
στα ξακουστά ουζερί της όµορφης παραλίας της πόλης για γεύµα εξ’ ιδίων. Μετά το 
γεύµα και τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη στην πόλη µας το βράδυ.

Σηµείωση: στο 3ήµερο πρόγραµµα δε πραγµατοποιείται η 2η ηµέρα του 
προγράµµατος και θα επισκεφτούµε την πρώτη ηµέρα την Παναγία Ντινιούς και την 
Ιστιαία.

Ρουµελιώτικο Πάσχα

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΑΓ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - 
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ (410χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φτάνουµε 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. Συνεχίζοντας, θα επισκεφτούµε το εντυπωσιακό ξωκλήσι της Αγίας Ιερουσαλήµ. 
Καταλήγουµε στη Λειβαδιά, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια και το απόγευµα θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου της 
πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΑΜΦΙΣΣΑ – ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ – ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ (135χλµ.)
Πρωινό και ξεκινάµε για την Άµφισσα. Θα έχουµε χρόνο 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. Θα συνεχίσουµε το ταξίδι µας µε στάση στους ∆ελφούς, τον Οµφαλό της γης, 
για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση για την κοσµοπολίτικη Αράχωβα, 
που είναι χτισµένη στους πρόποδες του Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά 
δροµάκια και υπέροχη θέα στον κάµπο, όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη 
λειτουργία. Μετά το τέλος της θα έχουµε την ευκαιρία να δειπνήσουµε µε την 
παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  – 
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ (95χλµ.)
Πρωινό και γνωριµία µε τον Ελικώνα (βουνό), την παρθένα φύση, τις όµορφες 
διαδροµές και τα γραφικά χωριουδάκια του. Πρώτη µας στάση η Αγία Άννα σε 
υψόµετρο 700µ., που αποτελεί ένα από τα παλαιοτέρα χωριά του βουνού. 
Συνεχίζοντας σε υψόµετρο 800µ. βρίσκεται το οµώνυµο χωριό του βουνού, που µας 
καλωσορίζει µε µια µικρή λιµνούλα. Είµαστε κοντά στο µοναστήρι του Οσίου 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 UNESCO. Επιστροφή στη Λειβαδιά, όπου µας περιµένει 
το Πασχαλινό µας γεύµα. Το απόγευµα θα επισκεφθούµε τις Πηγές της Κρύας, που 
βρίσκονται στις νότιες παρυφές της πόλης.  Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΛΑΜΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(420 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Χάνι της Γραβιάς. Στη διαδροµή µας θα συναντήσουµε τη 
Χαιρώνεια που διεξήχθη η ιστορική µάχη το 338 π.Χ. Άφιξη στη Γραβιά όπου θα 
πραγµατοποιήσουµε µια σύντοµη στάση για καφέ και θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε 
το ιστορικό Χάνι. Θα συνεχίσουµε µε επίσκεψη στο µεταλλευτικό πάρκο, το βαγονέτο 
του µόχθου. Πρόκειται για το µοναδικό θεµατικό πάρκο της χώρας, που παρουσιάζει 
τους χώρους ενός µεταλλείου. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούµε τη Λαµία όπου θα 
έχουµε χρόνο για βόλτα, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στην πόλη µας το βράδυ, µετά 
από τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις. 

Βόρεια Εύβοια
Λειβαδιά – Αµφίκλεια – Αράχωβα – ∆ελφοί – 

 Ελικώνας – Μεταλλευτικό Πάρκο 
Αιδηψός– Λίµνη – Αγία Άννα – Ιστιαία – Αγ. Ιωάννης
 ο Ρώσος – Καταρράκτες ∆ρυµώνα – Όσιος ∆αυίδ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο
πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, είσοδος στο µεταλλευτικό πάρκο, εισόδους αρχαιολογικών χώρων 
και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

3&4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο σας µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - ΛΑΜΙΑ 
(480χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Άφιξη στους 
∆ελφούς, τον Οµφαλό της γης, και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουµε 
για την Αράχωβα, µία πόλη χτισµένη στους πρόποδες του Παρνασσού, µε πέτρινα 
σπίτια, γραφικά στενά δροµάκια και υπέροχη θέα στον κάµπο. Θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για βόλτα και φαγητό. Έπειτα θα κατευθυνθούµε προς τη Λαµία. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη, όπου µεταξύ 
άλλων θα δούµε το σηµαντικότερο µνηµείο της, το κάστρο, τον αµεσότερο µάρτυρα 
της ιστορίας της, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ – ΛΑΜΙΑ 
(200χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για µία µοναδική εκδροµή στο νοµό Ευρυτανίας. Ο δρόµος
µε το καταπράσινο φυσικό τοπίο µας οδηγεί στην πρωτεύουσα, το Καρπενήσι, 
χτισµένο στις νότιες πλαγιές του Βελουχιού σε ύψος 1000µ. Μια πόλη πνιγµένη στα 
έλατα, τα πεύκα και τις καστανιές. Θα γνωρίσουµε την πόλη και στη συνέχεια θα 
πορευτούµε προς το Μοναστήρι της Παναγιάς Προυσιώτισσας, το οποίο είναι 
χτισµένο σε απότοµο βράχο. Εκεί, υπάρχει ένα µικρό µουσείο, µε προσωπικά 
αντικείµενα του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Γεύµα καθοδόν και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη λειτουργία της Ανάστασης και 
θα γευτούµε το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΑΜΙΑ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ - ΥΠΑΤΗ (150χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε 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 
απολαύσουµε τον καφέ µας µέσα στη φύση. Το µεσηµέρι επιστροφή στη Λαµία για το 
Πασχαλινό γεύµα. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφθούµε την Υπάτη, όπου θα 
έχουµε ελεύθερο χρόνο στη γραφική πλατεία του χωριού. Επόµενος σταθµός το 
ανδρικό µοναστήρι του Οσίου Αγάθωνα, µε πολλά κειµήλια και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. Επιστροφή στη Λαµία. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (370 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος 
για µια βόλτα στους πεζόδροµους της, ή εναλλακτικά στο Ληθαίο ποταµό, που 
διασχίζει την πόλη. Συνεχίζουµε για τα Μετέωρα. Θα θαυµάσουµε από κοντά το 
σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόµενο, όπου οι βράχοι υψώνονται σχεδόν κάθετοι και 
αποτελεί καταφύγιο ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Από τα τριάντα µοναστήρια που 
υπήρξαν ιστορικά, σήµερα λειτουργούν µόνο έξι. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ 
ιδίων και µετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η επίσκεψη στη Παύλιανη. 
Το Πασχαλινό γεύµα θα πραγµατοποιηθεί κατά την εκδροµή µας στο Καρπενήσι. Το 
απόγευµα της 2ης ηµέρας θα επισκεφτούµε την Υπάτη και την Μονή Αγάθωνος.  
 

Πάργα

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ - 
ΠΑΡΓΑ (410χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες 
ενδιάµεσες στάσεις, θα καταλήξουµε στη Γλυκή, το ιστορικό χωριό στις όχθες του 
Αχέροντα ποταµού, µέσα στο πράσινο και στα τρεχούµενα νερά. Εκεί θεωρείται ότι 
βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα, του ποταµού που είναι συνυφασµένος µε το 
πέρασµα των ψυχών στον κόσµο του Άδη. Συνεχίζουµε την πορεία µας για το Ζάλογγο, 
τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίµησαν να πεθάνουν, 
παρά να παραδοθούν στον Αλή Πασά. Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούµε τα ερείπια 
της αρχαίας πόλης του 4ου π.Χ. αιώνα, της Κασσώπης. Στη συνέχεια άφιξη στην Πάργα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο  ΠΑΡΓΑ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – 
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ (230χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ηµερήσια εκδροµή µας. Θα επισκεφτούµε το 
Νεκροµαντείο, κοντά στην αποξηραµένη σήµερα Αχερουσία λίµνη, η οποία 
αποτελούσε χώρο λατρείας των Θεών του Κάτω Κόσµου. Στη συνέχεια θα δούµε το 
περίφηµο γιοφύρι της Άρτας. Η επόµενή µας στάση θα είναι στο νησάκι Κορωνησία, 
µέσα στον Αµβρακικό. Χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε το νησάκι των 167 κατοίκων 
και φαγητό εξ ιδίων. Στη συνέχεια, και αφού περάσουµε την αρχαία Νικόπολη θα 
καταλήξουµε στην όµορφη Πρέβεζα, µε το εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο και τους 
πολυσύχναστους πεζόδροµους. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στην παραλία 
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη λειτουργία 
της Ανάστασης. Αργότερα θα µας περιµένει Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή 
µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΡΓΑ – ΣΥΒΟΤΑ (55χλµ.)
Πρωινό και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στην κεντρική πλατεία της Πάργας για να 
παρακολουθήσουµε τις εκδηλώσεις του ∆ήµου και να διασκεδάσουµε. Το µεσηµέρι 
µας περιµένει το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύµα. Ξεκούραση και το απόγευµα θα 
επισκεφτούµε τα Σύβοτα, τα φιόρδ της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν ένα από τα 
κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
 
4η ηµέρα: ΠΑΡΓΑ – ∆Ω∆ΩΝΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (380χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το αρχαίο θέατρο τη ∆ωδώνης, Αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα και καλύτερα σωζόµενα αρχαία Ελληνικά θέατρα, µε χωρητικότητα 
περίπου 18000 ατόµων. Στη συνέχεια φθάνουµε στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούµε 
το µοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη µε τα κέρινα οµοιώµατα. Συνεχίζουµε 
την πορεία µας για τα πανέµορφα Γιάννενα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα 
και την ευκαιρία να θαυµάσουµε τη µοναδική λίµνη των Ιωαννίνων. Αναχώρηση και
µετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Λαµία-Καρπενήσι
Πηγές Αχέροντα – Ζάλογγο – Κορωνησία – 

 Πρέβεζα – Σύβοτα 
∆ελφοί –  Αράχωβα – Καρπενήσι – Παύλιανη –  

Τρίκαλα – Μετέωρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Ηµιδιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

3&4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό. 
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΛΥΦΑ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ 
(270χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιβιβαστούµε στο πλοίο από τη Γλύφα µε 
προορισµό τον Αγιόκαµπο της Εύβοιας. Μετά την άφιξη µας θα κατευθυνθούµε προς 
την Αιδηψό, όπου θα έχουµε µια πρώτη γνωριµία µε την φηµισµένη λουτρόπολη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµά θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφτούµε 
τα λουτρά της Αιδηψού. Αργότερα θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΛΙΜΝΗ – ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΝΤΙΝΙΟΥΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – 
ΑΙ∆ΗΨΟΣ (120χλµ.)
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την εκδροµή µας, περνώντας από τις Ροβιές, θα 
καταλήξουµε στη Λίµνη, µια πανέµορφη παραθαλάσσια κωµόπολη, χτισµένη 
αµφιθεατρικά πάνω από τον βόρειο Ευβοϊκό κόλπο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο 
για βόλτα και καφέ. Θα συνεχίσουµε µε επίσκεψη στο χωριό της Αγίας Άννας το 
οποίο βρίσκεται χτισµένο αµφιθεατρικά σε πλαγιά, µε θέα το Αιγαίo και έπειτα θα 
µεταβούµε στην Παναγία Ντινιούς. Η Παναγία Ντινιούς είναι ένα µικρό εκκλησάκι 
στη Βόρεια Εύβοια, όπου υπάρχει θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας. Επόµενος 
σταθµός η Ιστιαία που αποτελεί το εµπορικό κέντρο της Βόρειας Εύβοιας, όπου θα 
έχουµε χρόνο για περιήγηση και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία και στην συνέχεια θα 
απολαύσουµε δείπνο µε παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΡΟΚΟΠΙ (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ) 
-ΑΙ∆ΗΨΟΣ(125χλµ.). ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΣΙΟΣ ∆ΑΥΙ∆ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ  
∆ΡΥΜΩΝΑ – ΑΙ∆ΗΨΟΣ (70χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Προκόπι, όπου θα επισκεφτούµε το µοναστήρι του 
Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Στο µοναστήρι αυτό φυλάσσεται το σκήνωµα του Αγίου, το 
οποίο έφεραν οι πρόσφυγες από το Προκόπι της Μικράς Ασίας µετά την καταστροφή 
το 1922. Εδώ θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για προσκύνηµα και καφέ και θα 
επιστρέψουµε για να απολαύσουµε το Πασχαλινό τραπέζι. Το απόγευµα θα 
επισκεφθούµε το µοναστήρι του Οσίου ∆αυίδ του γέροντα στις Ροβιές, κτισµένο στην 
καρδιά µιας όµορφης πυκνόφυτης έκτασης στην περιοχή Ροβιές της Βόρειας 
Εύβοιας. Ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον όσιο ∆αυίδ και ανακαινίστηκε το 1877. 
Συνεχίζοντας την εκδροµή µας και µετά από µια πραγµατικά υπέροχη διαδροµή σε 
ένα κατάµεστο από βλάστηση περιβάλλον, φτάνουµε στους καταρράκτες του 
∆ρυµώνα, που συνθέτουν µια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής οµορφιάς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΙ∆ΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ – ΓΛΥΦΑ – ΒΟΛΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(310 χλµ.)
Μετά το πρωινό θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία µας βόλτα στην Αιδηψό 
και θα αναχωρήσουµε, µέσω Αγιόκαµπου – Γλύφας, για τον Βόλο. Εκεί θα έχουµε 
την ευκαιρία να περιπλανηθούµε στην όµορφη πόλη. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος 
στα ξακουστά ουζερί της όµορφης παραλίας της πόλης για γεύµα εξ’ ιδίων. Μετά το 
γεύµα και τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη στην πόλη µας το βράδυ.

Σηµείωση: στο 3ήµερο πρόγραµµα δε πραγµατοποιείται η 2η ηµέρα του 
προγράµµατος και θα επισκεφτούµε την πρώτη ηµέρα την Παναγία Ντινιούς και την 
Ιστιαία.

Ρουµελιώτικο Πάσχα

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΑΓ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - 
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ (410χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φτάνουµε 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. Συνεχίζοντας, θα επισκεφτούµε το εντυπωσιακό ξωκλήσι της Αγίας Ιερουσαλήµ. 
Καταλήγουµε στη Λειβαδιά, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα 
δωµάτια και το απόγευµα θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου της 
πόλης. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΑΜΦΙΣΣΑ – ∆ΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ – ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ (135χλµ.)
Πρωινό και ξεκινάµε για την Άµφισσα. Θα έχουµε χρόνο 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. Θα συνεχίσουµε το ταξίδι µας µε στάση στους ∆ελφούς, τον Οµφαλό της γης, 
για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Αναχώρηση για την κοσµοπολίτικη Αράχωβα, 
που είναι χτισµένη στους πρόποδες του Παρνασσού, µε πέτρινα σπίτια, γραφικά στενά 
δροµάκια και υπέροχη θέα στον κάµπο, όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και φαγητό. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη 
λειτουργία. Μετά το τέλος της θα έχουµε την ευκαιρία να δειπνήσουµε µε την 
παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΑΓ. ΑΝΝΑ – ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ  – 
ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ - ΠΗΓΕΣ ΚΡΥΑΣ (95χλµ.)
Πρωινό και γνωριµία µε τον Ελικώνα (βουνό), την παρθένα φύση, τις όµορφες 
διαδροµές και τα γραφικά χωριουδάκια του. Πρώτη µας στάση η Αγία Άννα σε 
υψόµετρο 700µ., που αποτελεί ένα από τα παλαιοτέρα χωριά του βουνού. 
Συνεχίζοντας σε υψόµετρο 800µ. βρίσκεται το οµώνυµο χωριό του βουνού, που µας 
καλωσορίζει µε µια µικρή λιµνούλα. Είµαστε κοντά στο µοναστήρι του Οσίου 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 UNESCO. Επιστροφή στη Λειβαδιά, όπου µας περιµένει 
το Πασχαλινό µας γεύµα. Το απόγευµα θα επισκεφθούµε τις Πηγές της Κρύας, που 
βρίσκονται στις νότιες παρυφές της πόλης.  Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ - ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΛΑΜΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(420 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Χάνι της Γραβιάς. Στη διαδροµή µας θα συναντήσουµε τη 
Χαιρώνεια που διεξήχθη η ιστορική µάχη το 338 π.Χ. Άφιξη στη Γραβιά όπου θα 
πραγµατοποιήσουµε µια σύντοµη στάση για καφέ και θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε 
το ιστορικό Χάνι. Θα συνεχίσουµε µε επίσκεψη στο µεταλλευτικό πάρκο, το βαγονέτο 
του µόχθου. Πρόκειται για το µοναδικό θεµατικό πάρκο της χώρας, που παρουσιάζει 
τους χώρους ενός µεταλλείου. Συνεχίζοντας θα επισκεφθούµε τη Λαµία όπου θα 
έχουµε χρόνο για βόλτα, φαγητό και καφέ. Επιστροφή στην πόλη µας το βράδυ, µετά 
από τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις. 

Βόρεια Εύβοια
Λειβαδιά – Αµφίκλεια – Αράχωβα – ∆ελφοί – 

 Ελικώνας – Μεταλλευτικό Πάρκο 
Αιδηψός– Λίµνη – Αγία Άννα – Ιστιαία – Αγ. Ιωάννης
 ο Ρώσος – Καταρράκτες ∆ρυµώνα – Όσιος ∆αυίδ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο
πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, είσοδος στο µεταλλευτικό πάρκο, εισόδους αρχαιολογικών χώρων 
και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

3&4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο σας µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - ΛΑΜΙΑ 
(480χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Άφιξη στους 
∆ελφούς, τον Οµφαλό της γης, και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουµε 
για την Αράχωβα, µία πόλη χτισµένη στους πρόποδες του Παρνασσού, µε πέτρινα 
σπίτια, γραφικά στενά δροµάκια και υπέροχη θέα στον κάµπο. Θα έχουµε ελεύθερο 
χρόνο για βόλτα και φαγητό. Έπειτα θα κατευθυνθούµε προς τη Λαµία. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη, όπου µεταξύ 
άλλων θα δούµε το σηµαντικότερο µνηµείο της, το κάστρο, τον αµεσότερο µάρτυρα 
της ιστορίας της, ενώ στη συνέχεια θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ – ΛΑΜΙΑ 
(200χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για µία µοναδική εκδροµή στο νοµό Ευρυτανίας. Ο δρόµος
µε το καταπράσινο φυσικό τοπίο µας οδηγεί στην πρωτεύουσα, το Καρπενήσι, 
χτισµένο στις νότιες πλαγιές του Βελουχιού σε ύψος 1000µ. Μια πόλη πνιγµένη στα 
έλατα, τα πεύκα και τις καστανιές. Θα γνωρίσουµε την πόλη και στη συνέχεια θα 
πορευτούµε προς το Μοναστήρι της Παναγιάς Προυσιώτισσας, το οποίο είναι 
χτισµένο σε απότοµο βράχο. Εκεί, υπάρχει ένα µικρό µουσείο, µε προσωπικά 
αντικείµενα του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Γεύµα καθοδόν και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη λειτουργία της Ανάστασης και 
θα γευτούµε το Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΑΜΙΑ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ - ΥΠΑΤΗ (150χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε 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 
απολαύσουµε τον καφέ µας µέσα στη φύση. Το µεσηµέρι επιστροφή στη Λαµία για το 
Πασχαλινό γεύµα. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφθούµε την Υπάτη, όπου θα 
έχουµε ελεύθερο χρόνο στη γραφική πλατεία του χωριού. Επόµενος σταθµός το 
ανδρικό µοναστήρι του Οσίου Αγάθωνα, µε πολλά κειµήλια και το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας. Επιστροφή στη Λαµία. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΤΡΙΚΑΛΑ – ΜΕΤΕΩΡΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (370 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Τρίκαλα. Γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος 
για µια βόλτα στους πεζόδροµους της, ή εναλλακτικά στο Ληθαίο ποταµό, που 
διασχίζει την πόλη. Συνεχίζουµε για τα Μετέωρα. Θα θαυµάσουµε από κοντά το 
σπάνιο αυτό γεωλογικό φαινόµενο, όπου οι βράχοι υψώνονται σχεδόν κάθετοι και 
αποτελεί καταφύγιο ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Από τα τριάντα µοναστήρια που 
υπήρξαν ιστορικά, σήµερα λειτουργούν µόνο έξι. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ 
ιδίων και µετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η επίσκεψη στη Παύλιανη. 
Το Πασχαλινό γεύµα θα πραγµατοποιηθεί κατά την εκδροµή µας στο Καρπενήσι. Το 
απόγευµα της 2ης ηµέρας θα επισκεφτούµε την Υπάτη και την Μονή Αγάθωνος.  
 

Πάργα

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ - 
ΠΑΡΓΑ (410χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες 
ενδιάµεσες στάσεις, θα καταλήξουµε στη Γλυκή, το ιστορικό χωριό στις όχθες του 
Αχέροντα ποταµού, µέσα στο πράσινο και στα τρεχούµενα νερά. Εκεί θεωρείται ότι 
βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα, του ποταµού που είναι συνυφασµένος µε το 
πέρασµα των ψυχών στον κόσµο του Άδη. Συνεχίζουµε την πορεία µας για το Ζάλογγο, 
τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου, που το 1803 προτίµησαν να πεθάνουν, 
παρά να παραδοθούν στον Αλή Πασά. Στη νότια πλαγιά του βουνού θα δούµε τα ερείπια 
της αρχαίας πόλης του 4ου π.Χ. αιώνα, της Κασσώπης. Στη συνέχεια άφιξη στην Πάργα 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο  ΠΑΡΓΑ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – 
ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ (230χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ηµερήσια εκδροµή µας. Θα επισκεφτούµε το 
Νεκροµαντείο, κοντά στην αποξηραµένη σήµερα Αχερουσία λίµνη, η οποία 
αποτελούσε χώρο λατρείας των Θεών του Κάτω Κόσµου. Στη συνέχεια θα δούµε το 
περίφηµο γιοφύρι της Άρτας. Η επόµενή µας στάση θα είναι στο νησάκι Κορωνησία, 
µέσα στον Αµβρακικό. Χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε το νησάκι των 167 κατοίκων 
και φαγητό εξ ιδίων. Στη συνέχεια, και αφού περάσουµε την αρχαία Νικόπολη θα 
καταλήξουµε στην όµορφη Πρέβεζα, µε το εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο και τους 
πολυσύχναστους πεζόδροµους. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στην παραλία 
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε τη λειτουργία 
της Ανάστασης. Αργότερα θα µας περιµένει Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή 
µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΡΓΑ – ΣΥΒΟΤΑ (55χλµ.)
Πρωινό και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο στην κεντρική πλατεία της Πάργας για να 
παρακολουθήσουµε τις εκδηλώσεις του ∆ήµου και να διασκεδάσουµε. Το µεσηµέρι 
µας περιµένει το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύµα. Ξεκούραση και το απόγευµα θα 
επισκεφτούµε τα Σύβοτα, τα φιόρδ της Ελλάδας, τα οποία αποτελούν ένα από τα 
κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
 
4η ηµέρα: ΠΑΡΓΑ – ∆Ω∆ΩΝΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (380χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το αρχαίο θέατρο τη ∆ωδώνης, Αποτελεί ένα από τα 
µεγαλύτερα και καλύτερα σωζόµενα αρχαία Ελληνικά θέατρα, µε χωρητικότητα 
περίπου 18000 ατόµων. Στη συνέχεια φθάνουµε στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούµε 
το µοναδικό στο είδος του Μουσείο του Βρέλλη µε τα κέρινα οµοιώµατα. Συνεχίζουµε 
την πορεία µας για τα πανέµορφα Γιάννενα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα 
και την ευκαιρία να θαυµάσουµε τη µοναδική λίµνη των Ιωαννίνων. Αναχώρηση και
µετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Λαµία-Καρπενήσι
Πηγές Αχέροντα – Ζάλογγο – Κορωνησία – 

 Πρέβεζα – Σύβοτα 
∆ελφοί –  Αράχωβα – Καρπενήσι – Παύλιανη –  

Τρίκαλα – Μετέωρα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Ηµιδιατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

3&4 ηµ. 4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό. 
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΤΑ – ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ -  
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ (480χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Άφιξη στην Άρτα, 
όπου θα δούµε το περίφηµο γιοφύρι της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το 
νησάκι Κορωνησία, µέσα στον Αµβρακικό. Χρόνος ελεύθερος για γνωριµία µε το 
νησάκι των 167 κατοίκων και φαγητό εξ ιδίων. Επόµενος σταθµός µας η Αµφιλοχία, 
όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ στην όµορφη παραλία της. Θα 
καταλήξουµε στην Ιερή πόλη του Μεσολογγίου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Αργότερα θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου στην κεντρική 
πλατεία. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓ. ΛΑΥΡΑ - ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ – 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  (240χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για Καλάβρυτα, (προαιρετικά µπορούµε να πάρουµε τον 
οδοντωτό και να διασχίσουµε την πανέµορφη κοιλάδα του Βουραικού). Στη συνέχεια 
κατευθυνόµαστε στη Μόνη της Αγίας Λαύρας όπου τον Μάρτιο του `21 ο Παλαιών 
Πατρών Γερµανός ύψωσε το λάβαρο του αγώνα. Θα έχουµε χρόνο για γεύµα εξ ίδιων 
και στην επιστροφή προς το Μεσολόγγι θα σταµατήσουµε στο Μέγα Σπήλαιο, 
κολληµένο πάνω σε βράχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση 
της λειτουργίας της Ανάστασης και δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. 
∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΑΙΤΩΛΙΚΟ – ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α  – ΘΕΡΜΟ – 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  (160χλµ.) 
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας στην πόλη του Μεσολογγίου. Θα 
επισκεφτούµε  το σπίτι του Γρηγορίου Παλαµά. Επόµενη στάση στον κήπο των 
Ηρώων, το ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και τις περίφηµες 
λιµνοθάλασσες του Μεσολογγίου. Συνεχίζουµε για τη νερένια πόλη, τη Βενετία της 
Ελλάδας, το Αιτωλικό. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Στη διαδροµή µας θα 
συναντήσουµε το εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, που αποτελεί κόσµηµα για 
την Αιτωλοακαρνανία. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε στην Παντάνασσα, όπου θα 
απολαύσουµε το Πασχαλινό µας γεύµα στις όχθες της λίµνης Τριχωνίδας. 
Συνεχίζουµε για το Θέρµο. Πανέµορφο οροπέδιο, γενέτειρα του Κοσµά του Αιτωλού. 
Το απόγευµα θα επισκεφτούµε τη Ναύπακτο, µε το βενετσιάνικο λιµανάκι και το 
καλοδιατηρηµένο κάστρο της. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στη γραφική 
πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΒΟΝΙΤΣΑ – ΠΡΕΒΕΖΑ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (515χλµ.)   
Πρωινό και αναχωρούµε για τη Βόνιτσα, το βενετσιάνικο µπαλκόνι στον Αµβρακικό. 
Συνεχίζουµε για την πόλη της Πρέβεζας όπου  θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα 
και καφέ. Αναχώρηση για τις πηγές του Αχέροντα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο 
για φαγητό εξ ιδίων, στη Γλυκή, στις όχθες του ποταµού. Έπειτα θα αναχωρήσουµε 
για τα πανέµορφα Γιάννενα. Αναχώρηση και µε τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν 
άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Η γη της ελιάς

1η ηµέρα: Μεγάλη Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (740
χλµ)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Φτάνουµε στο 
κοσµοπολίτικο Λουτράκι. Εκεί θα έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε στην παραλία 
και να γευµατίσουµε εξ ιδίων. Στη συνέχεια και αφού περάσουµε τον Ισθµό της 
Κορίνθου, άφιξη στην Καλαµάτα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος 
για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Αργότερα θα παρακολουθήσουµε την περιφορά 
του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα:  Μεγάλο Σάββατο ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΛΟΣ – ΜΕΘΩΝΗ – ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ 
– ΚΟΡΩΝΗ (95χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για Πυλία. Στην πριγκίπισσα του Νότου και ξακουστή 
οικοδέσποινα της Πελοποννήσου, την Πύλο,  τίποτε δεν προδίδει το πολυτάραχο 
παρελθόν της πόλης, που είναι ταυτισµένο µε τη Ναυµαχία του Ναβαρίνου. Στη 
συνέχεια θα επισκεφτούµε την Καστροπολιτεία της Μεθώνης µε το εντυπωσιακό 
κάστρο της. Περνώντας από τη Φοινικούντα θα καταλήξουµε στην Κορώνη, αρχοντική 
µε καλοδιατηρηµένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά, αναδύει µια ατµόσφαιρα που 
θυµίζει χωριό Κάτω Ιταλίας. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία, ενώ στη συνέχεια θα 
απολαύσουµε το Αναστάσιµο δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΜΑΝΗ  - ΑΡΕΟΠΟΛΗ 
- ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΙΡΟΥ  – ΚΑΡ∆ΑΜΥΛΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ (180χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση. Μια ιδιαίτερη διαδροµή σήµερα, αφού θα διασχίσουµε τη 
Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας από το γραφικό λιµανάκι Λιµένι καταλήγουµε στην 
Αρεόπολη ή οποία αποτελεί παραδοσιακό διατηρητέο οικισµό. Επόµενος σταθµός µας 
το σπήλαιο του ∆ιρού. Επιστρέφοντας προς Καλαµάτα θα επισκεφτούµε τη 
γραφικότατη Καρδαµύλη µε τα πετρόχτιστα σοκάκια και σπίτια που µοιάζουν µε 
µικρογραφίες πύργων. Εκεί θα απολαύσουµε το Πασχαλινό µας γεύµα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση. Το απόγευµα θα έχουµε την ευκαιρία να περιπλανηθούµε 
σε µία από τις οµορφότερες παραλιακές πόλεις της Ελλάδας, την Καλαµάτα. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (760χλµ)
Πρωινό και ξεκινάµε την ηµέρα µας µε επίσκεψη στην Αγία Θεοδώρα. Η διαδροµή 
αποζηµιώνει απλόχερα. Όσο πιο πολύ πλησιάζει κανείς, τόσο πιο έντονα ακούγεται το 
βουητό των νερών που αναβλύζουν από τα θεµέλια της εκκλησιάς. Τα πελώρια δένδρα 
που µεγαλώνουν στη στέγη της εκκλησίας δηµιουργούν δέος. Μετά τις απαραίτητες 
ενδιάµεσες στάσεις για ξεκούραση και φαγητό, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Ιερά πόλη Μεσολογγίου

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

4 ηµ. 4 ηµ.
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Καλαµάτα  –  Πύλος – Μεθώνη – Μεσσηνιακή Μάνη – 
Σπήλαια ∆ιρού  – Αγία Θεοδώρα 

Κορωνησία – Αµφιλοχία – Καλάβρυτα – Αγ. Λαύρα –
 Ναύπακτος – Βόνιτσα  – Πρέβεζα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΡΑ 
(500χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας. Μετά τις απαραίτητες στάσεις και δια 
µέσου Μπράλου και Άµφισσας, άφιξη στους ∆ελφούς. Με την επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο, θα κάνουµε ένα ταξίδι στο χρόνο, σε µια µεριά της Ελληνικής 
γης, που καθηλώνει. Αναχώρηση και στάση για γεύµα εξ ιδίων στην Ιτέα. 
Συνεχίζουµε περνώντας από το Γαλαξίδι, και φτάνουµε στην πανέµορφη Ναύπακτο 
όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ στο γραφικό λιµάνι της πόλης. 
Μέσω της επιβλητικής γέφυρας Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στην Πάτρα και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε την πόλη της 
Πάτρας και να παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΠΑΤΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ (330χλµ.) 
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για την αρχαία Ολυµπία, τη γενέτειρα των 
Ολυµπιακών Αγώνων. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο µουσείο, και εν 
συνεχεία αναχώρηση για την πανέµορφη πόλη της Καλαµάτας, την πρωτεύουσα της 
Μεσσηνίας. Εδώ θα δούµε την παλιά πόλη µε την ιστορική εκκλησία των Αποστόλων 
και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για γεύµα εξ ιδίων. Επόµενος και τελευταίος σταθµός 
µας η Σπάρτη, πρωτεύουσα της Λακωνίας. Το απόγευµα, αφού τακτοποιηθούµε στο 
ξενοδοχείο µας, θα αναχωρήσουµε για να παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη 
λειτουργία. Στη συνέχεια θα δειπνήσουµε µε παραδοσιακή µαγειρίτσα στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΙΡΟΥ– 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ (300χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, την ξερή γη µε τους µε τους 
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο 
και πάνω. Εδώ βρίσκεται η Αρεόπολη και το χωριό ∆ιρός, µε τα περίφηµα σπήλαια 
∆ιρού, τα οποία θα θαυµάσουµε από κοντά. Συνεχίζουµε µέσω Γυθείου για να 
φθάσουµε στη Σπάρτη όπου θα µας περιµένει Πασχαλινό γεύµα στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευµα θα επισκεφθούµε την µεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη 
καστροπολιτεία, την πανέµορφη Μονεµβασιά, σµιλεµένη στον βράχο σαν γλυπτό. 
Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούµε και να απολαύσουµε τον καφέ µας σ’ ένα 
κινηµατογραφικό σκηνικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (160χλµ.)
Μετά το πρωινό µας ξεκινάµε για την ερειπωµένη βυζαντινή καστροπολιτεία του 
Μυστρά, µια ιστορική πόλη που ισορροπεί, στον απόκρηµνο Ταΰγετο, αγναντεύοντας 
από ψηλά τον λακωνικό κάµπο. Αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα επισκεφθούµε 
τον αρχαιολογικό χώρο. Επόµενη στάση για περιήγηση στη γραφική πόλη του 
Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) µε τη σαγηνευτική γοητεία των 
πλακόστρωτων στενών. Πρωτεύουσα του νοµού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα 
του Ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο, όπου θα επισκεφθούµε το ναό του Αγίου 
Γεωργίου, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και θα ανεβούµε στον βράχο του Παλαµηδίου 
µε την πανοραµική θέα. Το σηµερινό οδοιπορικό µας τελειώνει στο Τολό, ένα 
τουριστικό θέρετρο µε πολλά µαγαζιά, ταβέρνες και καφέ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας και ελεύθερος χρόνος για πρώτη γνωριµία µε την περιοχή. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΤΟΛΟ - Υ∆ΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΤΟΛΟ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο 
πανέµορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα. Μπορούµε να επισκεφθούµε το 
Μουσείο της, όπου βρίσκονται εκθέµατα από την εποχή της επανάστασης και τους 
Βαλκανικούς πολέµους. Θα περιπλανηθούµε στα πέτρινα καλντερίµια, και θα 
θαυµάσουµε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της επανάστασης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τις Σπέτσες. Άφιξη και θα δούµε τη Ντάπια που βρίσκεται πάνω από το 
λιµάνι και το παλιό πυροβολείο του νησιού, που φιλοξενεί τις περισσότερες από τις 
καφετέριες και διακοσµείται µε βότσαλα από τις γύρω παραλίες. Μπορούµε να 
επισκεφθούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου µέτρων 
από το λιµάνι και στη συνέχεια θα δούµε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο 
ξενοδοχείο του νησιού, χτισµένο το 1897 και το άγαλµα της Μπουµπουλίνας να 
ατενίζει το πέλαγος. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (670
χλµ.).
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα επισκεφθούµε το 
µουσείο και θα θαυµάσουµε το αρχαίο θέατρο. Από όλα τα αρχαία θέατρα, το θέατρο 
της Επιδαύρου είναι το ωραιότερο και το καλύτερα διατηρηµένο. Προορισµένο για τη 
διασκέδαση των ασθενών του Ασκληπιείου είχε χωρητικότητα 13.000 θεατών. 
Συνεχίζοντας, περνάµε από τον Ισθµό της Κορίνθου και καταλήγουµε στο 
κοσµοπολίτικο Λουτράκι όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και φαγητό. Συνεχίζοντας και 
αφού κάνουµε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Σηµείωση: Στο 5ήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 5η ηµέρα του 
προγράµµατος.

5&6 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-∆ιανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

Γύρος Πελοποννήσου



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΡΑ 
(500χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας. Μετά τις απαραίτητες στάσεις και δια 
µέσου Μπράλου και Άµφισσας, άφιξη στους ∆ελφούς. Με την επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο, θα κάνουµε ένα ταξίδι στο χρόνο, σε µια µεριά της Ελληνικής 
γης, που καθηλώνει. Αναχώρηση και στάση για γεύµα εξ ιδίων στην Ιτέα. 
Συνεχίζουµε περνώντας από το Γαλαξίδι, και φτάνουµε στην πανέµορφη Ναύπακτο 
όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ στο γραφικό λιµάνι της πόλης. 
Μέσω της επιβλητικής γέφυρας Αντιρρίου, Ρίου άφιξη στην Πάτρα και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Στη συνέχεια θα έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε την πόλη της 
Πάτρας και να παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΠΑΤΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ (330χλµ.) 
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για την αρχαία Ολυµπία, τη γενέτειρα των 
Ολυµπιακών Αγώνων. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο µουσείο, και εν 
συνεχεία αναχώρηση για την πανέµορφη πόλη της Καλαµάτας, την πρωτεύουσα της 
Μεσσηνίας. Εδώ θα δούµε την παλιά πόλη µε την ιστορική εκκλησία των Αποστόλων 
και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για γεύµα εξ ιδίων. Επόµενος και τελευταίος σταθµός 
µας η Σπάρτη, πρωτεύουσα της Λακωνίας. Το απόγευµα, αφού τακτοποιηθούµε στο 
ξενοδοχείο µας, θα αναχωρήσουµε για να παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη 
λειτουργία. Στη συνέχεια θα δειπνήσουµε µε παραδοσιακή µαγειρίτσα στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΑ ∆ΙΡΟΥ– 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΣΠΑΡΤΗ (300χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη θρυλική Μάνη, την ξερή γη µε τους µε τους 
παραδοσιακούς πέτρινους πύργους, η οποία απλώνεται από το Ακρωτήριο Ταίναρο 
και πάνω. Εδώ βρίσκεται η Αρεόπολη και το χωριό ∆ιρός, µε τα περίφηµα σπήλαια 
∆ιρού, τα οποία θα θαυµάσουµε από κοντά. Συνεχίζουµε µέσω Γυθείου για να 
φθάσουµε στη Σπάρτη όπου θα µας περιµένει Πασχαλινό γεύµα στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευµα θα επισκεφθούµε την µεσαιωνική, βυζαντινή και βενετσιάνικη 
καστροπολιτεία, την πανέµορφη Μονεµβασιά, σµιλεµένη στον βράχο σαν γλυπτό. 
Χρόνος ελεύθερος για να περιηγηθούµε και να απολαύσουµε τον καφέ µας σ’ ένα 
κινηµατογραφικό σκηνικό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΣΠΑΡΤΗ – ΜΥΣΤΡΑΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ (160χλµ.)
Μετά το πρωινό µας ξεκινάµε για την ερειπωµένη βυζαντινή καστροπολιτεία του 
Μυστρά, µια ιστορική πόλη που ισορροπεί, στον απόκρηµνο Ταΰγετο, αγναντεύοντας 
από ψηλά τον λακωνικό κάµπο. Αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα επισκεφθούµε 
τον αρχαιολογικό χώρο. Επόµενη στάση για περιήγηση στη γραφική πόλη του 
Ναυπλίου και στην Παλιά Πόλη (Ανάπλι) µε τη σαγηνευτική γοητεία των 
πλακόστρωτων στενών. Πρωτεύουσα του νοµού Αργολίδας και πρώτη πρωτεύουσα 
του Ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο, όπου θα επισκεφθούµε το ναό του Αγίου 
Γεωργίου, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα και θα ανεβούµε στον βράχο του Παλαµηδίου 
µε την πανοραµική θέα. Το σηµερινό οδοιπορικό µας τελειώνει στο Τολό, ένα 
τουριστικό θέρετρο µε πολλά µαγαζιά, ταβέρνες και καφέ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο µας και ελεύθερος χρόνος για πρώτη γνωριµία µε την περιοχή. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΤΟΛΟ - Υ∆ΡΑ – ΣΠΕΤΣΕΣ – ΤΟΛΟ
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούµε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο 
πανέµορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Άφιξη στην Ύδρα. Μπορούµε να επισκεφθούµε το 
Μουσείο της, όπου βρίσκονται εκθέµατα από την εποχή της επανάστασης και τους 
Βαλκανικούς πολέµους. Θα περιπλανηθούµε στα πέτρινα καλντερίµια, και θα 
θαυµάσουµε τα τρίπατα αρχοντικά των καπεταναίων της επανάστασης. Στη συνέχεια 
αναχώρηση για τις Σπέτσες. Άφιξη και θα δούµε τη Ντάπια που βρίσκεται πάνω από το 
λιµάνι και το παλιό πυροβολείο του νησιού, που φιλοξενεί τις περισσότερες από τις 
καφετέριες και διακοσµείται µε βότσαλα από τις γύρω παραλίες. Μπορούµε να 
επισκεφθούµε το αρχοντικό της Μπουµπουλίνας, σε απόσταση 100 περίπου µέτρων 
από το λιµάνι και στη συνέχεια θα δούµε στην πλατεία Ποσειδωνίου, το πρώτο 
ξενοδοχείο του νησιού, χτισµένο το 1897 και το άγαλµα της Μπουµπουλίνας να 
ατενίζει το πέλαγος. Το απόγευµα επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: ΤΟΛΟ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ  - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (670
χλµ.).
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για την Αρχαία Επίδαυρο, όπου θα επισκεφθούµε το 
µουσείο και θα θαυµάσουµε το αρχαίο θέατρο. Από όλα τα αρχαία θέατρα, το θέατρο 
της Επιδαύρου είναι το ωραιότερο και το καλύτερα διατηρηµένο. Προορισµένο για τη 
διασκέδαση των ασθενών του Ασκληπιείου είχε χωρητικότητα 13.000 θεατών. 
Συνεχίζοντας, περνάµε από τον Ισθµό της Κορίνθου και καταλήγουµε στο 
κοσµοπολίτικο Λουτράκι όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και φαγητό. Συνεχίζοντας και 
αφού κάνουµε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Σηµείωση: Στο 5ήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 5η ηµέρα του 
προγράµµατος.

5&6 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-∆ιανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

Γύρος Πελοποννήσου



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ (650χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φτάνουµε στην 
Τρίπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η βόλτα µας ξεκινάει από την πλατεία Άρεως, 
µία από τις µεγαλύτερες και οµορφότερες στην Ελλάδα, µε τον ανδριάντα του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γύρω από την οποία είναι µαζεµένα όµορφα νεοκλασικά, 
όπως το δικαστικό µέγαρο αλλά και κτίρια-µνηµεία της πάλαι ποτέ µοντέρνας 
αρχιτεκτονικής. Η πλατεία Πετρινού µε το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο του 1910, η 
Παλιά Φιλαρµονική, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το σπίτι του Καρυωτάκη και η 
πλατεία του Αγίου Βασιλείου µε την υπερυψωµένη εκκλησία, είναι οι πιο κλασικές 
στάσεις µιας πρώτης γνωριµίας µε την πόλη. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ.Σάββατο ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ – 
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ (200χλµ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούµε µε πρώτη µας στάση, το ναό του Επικούριου 
Απόλλωνα, στην τοποθεσία Βάσσες, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα των 
Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονοµαζόµενος και «Παρθενώνας της 
Πελοποννήσου». Συνεχίζουµε για να γνωρίσουµε την «πέτρινη» αρχόντισσα της 
Αρκαδίας, την Ανδρίτσαινα. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε 
ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο και εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της και τα 
µεγαλοπρεπή αρχοντικά της. Κατευθυνόµαστε προς την Καρύταινα, µια πέτρινη 
πολιτεία µε µεσαιωνικό χαρακτήρα. Έπειτα από έναν περίπατο στα πλακόστρωτα 
δροµάκια, θα γευµατίσουµε µε τις παραδοσιακές νοστιµιές του χωριού και θα 
συνεχίσουµε για τη Στεµνίτσα. Επόµενος σταθµός µας η ∆ηµητσάνα, όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια µας περιµένει το 
Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΚΑΨΙΑ – ΛΕΒΙ∆Ι – ΒΥΤΙΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ (90χλµ.)
Πρωινό και αφού περάσουµε από το χωριό Κάψια, κατευθυνόµαστε για το Λεβίδι, 
στους πρόποδες του Μαινάλου. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας φτάνουµε στο 
λαµπερό διαµάντι του βουνού, τη Βυτίνα. Βρίσκεται σε υψόµετρο 1033 µέτρων σε µια 
κατάφυτη περιοχή, όπου θα περπατήσουµε στο δρόµο της Αγάπης, µε τα γραφικά 
δροµάκια της και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια θα 
επιστρέψουµε στην Τρίπολη όπου θα µας περιµένει το Πασχαλινό µας γεύµα. Το 
απόγευµα ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΛΙΜΠΟΒΙΤΣΙ – ΑΡΚΟΥ∆ΟΡΕΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(700χλµ.) 
Μετά το πρωινό και φεύγοντας από την πόλη, κατευθυνόµαστε προς το Χρυσοβίτσι. 
Χτισµένο στα 1100 µ. σε µία ελατοσκέπαστη πλαγιά. Αποτελεί έναν απο τους πιο 
ορεινούς οικισµούς της Πελοποννήσου. Εδώ είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επόµενος σταθµός µας το Λιµποβίτσι, υψόµετρο 1200 µ. 
Εδώ σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Εκεί κοντά στις βαθιές δασωµένες 
χαράδρες, στέκει το Αρκουδόρεµα µε την τόσο σηµαντική συµβολή του στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας από το 1719 µε ωραίες 
τοιχογραφίες. Λιµποβίσι και Αρκουδόρεµα, έµειναν γνωστά ως «Κολοκοτρωναίϊκα». 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Φωκική Ριβιέρα

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ (460χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Άφιξη στους ∆ελφούς, 
τον Οµφαλό της γης, και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουµε για την 
κοσµοπολίτικη Αράχωβα. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. 
Αναχώρηση για Ερατεινή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μετά το πλούσιο δείπνο 
µας σε µπουφέ και µε απεριόριστα ποτά θα γνωρίσουµε την πόλη. Στη συνέχεια θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η  ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΡΙΖΟΝΙΑ – ΙΤΕΑ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ (120χλµ.)
Πρωινό και κατευθυνόµαστε στη Γλυφάδα Φωκίδας, όπου θα επιβιβαστούµε στο 
καραβάκι για τα πανέµορφα Τριζόνια. Νησάκι µικρό και πολύχρωµο µε µέγιστο µήκος 
τα τρία χιλιόµετρα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Αργότερα θα επισκεφτούµε 
τη γραφική πόλη της Ναυπάκτου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για γεύµα µε πλούσιο 
µπουφέ και απεριόριστα ποτά. Το απόγευµα θα επισκεφτούµε το επίνειο της Άµφισσας, 
την Ιτέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
Αναστάσιµη λειτουργία και θα δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα, συνοδεία 
εδεσµάτων και απεριόριστων ποτών. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΓΑΛΑΞΙ∆Ι – ΕΡΑΤΕΙΝΗ (40χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαλαξίδι. Ξεκινάµε µία βόλτα στον παραδοσιακό οικισµό 
θαυµάζοντας τα νεοκλασικά καπετανόσπιτα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας, όπου µέσα στους καταπράσινους κήπους του, σουβλίζοντας τον 
παραδοσιακό οβελία προσφέρονται ουζάκι και µεζεδάκια. Εορταστικό Πασχαλιάτικο 
γεύµα-γλέντι, συνοδεία ζωντανής µουσικής. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το 
βράδυ δείπνο σε πλούσιο µπουφέ µε απεριόριστα ποτά. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΜΦΙΣΣΑ  -  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  – ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(430 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Άµφισσα όπου θα έχουµε χρόνο για γνωριµία µε την 
πόλη. Συνεχίζουµε µε επίσκεψη στο µεταλλευτικό πάρκο, το βαγονέτο του µόχθου. 
Πρόκειται για το µοναδικό θεµατικό πάρκο της χώρας, που παρουσιάζει τους χώρους 
ενός µεταλλείου. Αργότερα θα επισκεφθούµε την Παύλιανη, µε το φυσικό πάρκο 
αναψυχής στις πηγές του Ασωπού. Θα έχουµε χρόνο για βόλτα και φαγητό. Επιστροφή 
στην πόλη µας το βράδυ, µετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις.  

Ορεινή Αρκαδία 4 ηµ. 4 ηµ.
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Ερατεινή  – Αράχωβα – Τριζόνια – Ιτέα – Γαλαξίδι
Τρίπολη – Επικούριος Απόλλωνας – Καρύταινα – 

Στέµνιτσα – ∆ηµητσάνα – Βυτίνα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
- Φόρο διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο σας µε ηµιδιατροφή και ∆ΩΡΟ Αναστάσιµο δείπνο & 
Πασχαλινό γλέντι. 
-Απεριόριστα ποτά σε όλα τα γεύµατα.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Γλυφάδα-Τριζόνια-Γλυφάδα.
- Είσοδος στο µεταλλευτικό πάρκο, εισόδους αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΡΙΠΟΛΗ (650χλµ.)
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φτάνουµε στην 
Τρίπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Η βόλτα µας ξεκινάει από την πλατεία Άρεως, 
µία από τις µεγαλύτερες και οµορφότερες στην Ελλάδα, µε τον ανδριάντα του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γύρω από την οποία είναι µαζεµένα όµορφα νεοκλασικά, 
όπως το δικαστικό µέγαρο αλλά και κτίρια-µνηµεία της πάλαι ποτέ µοντέρνας 
αρχιτεκτονικής. Η πλατεία Πετρινού µε το Μαλλιαροπούλειο Θέατρο του 1910, η 
Παλιά Φιλαρµονική, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το σπίτι του Καρυωτάκη και η 
πλατεία του Αγίου Βασιλείου µε την υπερυψωµένη εκκλησία, είναι οι πιο κλασικές 
στάσεις µιας πρώτης γνωριµίας µε την πόλη. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ.Σάββατο ΕΠΙΚΟΥΡΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ – ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ – 
ΚΑΡΥΤΑΙΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ – ∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ (200χλµ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούµε µε πρώτη µας στάση, το ναό του Επικούριου 
Απόλλωνα, στην τοποθεσία Βάσσες, έργο του αρχιτέκτονα του Παρθενώνα των 
Αθηνών Ικτίνου (420-410 π.Χ). Ο επονοµαζόµενος και «Παρθενώνας της 
Πελοποννήσου». Συνεχίζουµε για να γνωρίσουµε την «πέτρινη» αρχόντισσα της 
Αρκαδίας, την Ανδρίτσαινα. Είναι χτισµένη αµφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού, σε 
ένα εκπληκτικό φυσικό τοπίο και εντυπωσιάζει για την αρχιτεκτονική της και τα 
µεγαλοπρεπή αρχοντικά της. Κατευθυνόµαστε προς την Καρύταινα, µια πέτρινη 
πολιτεία µε µεσαιωνικό χαρακτήρα. Έπειτα από έναν περίπατο στα πλακόστρωτα 
δροµάκια, θα γευµατίσουµε µε τις παραδοσιακές νοστιµιές του χωριού και θα 
συνεχίσουµε για τη Στεµνίτσα. Επόµενος σταθµός µας η ∆ηµητσάνα, όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσουµε τη Λειτουργία της Ανάστασης και στη συνέχεια µας περιµένει το 
Αναστάσιµο δείπνο µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΚΑΨΙΑ – ΛΕΒΙ∆Ι – ΒΥΤΙΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ (90χλµ.)
Πρωινό και αφού περάσουµε από το χωριό Κάψια, κατευθυνόµαστε για το Λεβίδι, 
στους πρόποδες του Μαινάλου. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας φτάνουµε στο 
λαµπερό διαµάντι του βουνού, τη Βυτίνα. Βρίσκεται σε υψόµετρο 1033 µέτρων σε µια 
κατάφυτη περιοχή, όπου θα περπατήσουµε στο δρόµο της Αγάπης, µε τα γραφικά 
δροµάκια της και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Στη συνέχεια θα 
επιστρέψουµε στην Τρίπολη όπου θα µας περιµένει το Πασχαλινό µας γεύµα. Το 
απόγευµα ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ – ΛΙΜΠΟΒΙΤΣΙ – ΑΡΚΟΥ∆ΟΡΕΜΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(700χλµ.) 
Μετά το πρωινό και φεύγοντας από την πόλη, κατευθυνόµαστε προς το Χρυσοβίτσι. 
Χτισµένο στα 1100 µ. σε µία ελατοσκέπαστη πλαγιά. Αποτελεί έναν απο τους πιο 
ορεινούς οικισµούς της Πελοποννήσου. Εδώ είχε το ιδιαίτερο γραφείο του ο 
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Επόµενος σταθµός µας το Λιµποβίτσι, υψόµετρο 1200 µ. 
Εδώ σώζεται το σπίτι των Κολοκοτρωναίων. Εκεί κοντά στις βαθιές δασωµένες 
χαράδρες, στέκει το Αρκουδόρεµα µε την τόσο σηµαντική συµβολή του στον 
απελευθερωτικό αγώνα. Σώζεται η εκκλησία της Παναγίας από το 1719 µε ωραίες 
τοιχογραφίες. Λιµποβίσι και Αρκουδόρεµα, έµειναν γνωστά ως «Κολοκοτρωναίϊκα». 
Μετά τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

Φωκική Ριβιέρα

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  – ΑΡΑΧΩΒΑ – ΕΡΑΤΕΙΝΗ (460χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Άφιξη στους ∆ελφούς, 
τον Οµφαλό της γης, και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουµε για την 
κοσµοπολίτικη Αράχωβα. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. 
Αναχώρηση για Ερατεινή και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μετά το πλούσιο δείπνο 
µας σε µπουφέ και µε απεριόριστα ποτά θα γνωρίσουµε την πόλη. Στη συνέχεια θα 
παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η  ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΡΙΖΟΝΙΑ – ΙΤΕΑ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ (120χλµ.)
Πρωινό και κατευθυνόµαστε στη Γλυφάδα Φωκίδας, όπου θα επιβιβαστούµε στο 
καραβάκι για τα πανέµορφα Τριζόνια. Νησάκι µικρό και πολύχρωµο µε µέγιστο µήκος 
τα τρία χιλιόµετρα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Αργότερα θα επισκεφτούµε 
τη γραφική πόλη της Ναυπάκτου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για γεύµα µε πλούσιο 
µπουφέ και απεριόριστα ποτά. Το απόγευµα θα επισκεφτούµε το επίνειο της Άµφισσας, 
την Ιτέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
Αναστάσιµη λειτουργία και θα δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα, συνοδεία 
εδεσµάτων και απεριόριστων ποτών. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΓΑΛΑΞΙ∆Ι – ΕΡΑΤΕΙΝΗ (40χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαλαξίδι. Ξεκινάµε µία βόλτα στον παραδοσιακό οικισµό 
θαυµάζοντας τα νεοκλασικά καπετανόσπιτα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας, όπου µέσα στους καταπράσινους κήπους του, σουβλίζοντας τον 
παραδοσιακό οβελία προσφέρονται ουζάκι και µεζεδάκια. Εορταστικό Πασχαλιάτικο 
γεύµα-γλέντι, συνοδεία ζωντανής µουσικής. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Το 
βράδυ δείπνο σε πλούσιο µπουφέ µε απεριόριστα ποτά. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΜΦΙΣΣΑ  -  ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  – ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
(430 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Άµφισσα όπου θα έχουµε χρόνο για γνωριµία µε την 
πόλη. Συνεχίζουµε µε επίσκεψη στο µεταλλευτικό πάρκο, το βαγονέτο του µόχθου. 
Πρόκειται για το µοναδικό θεµατικό πάρκο της χώρας, που παρουσιάζει τους χώρους 
ενός µεταλλείου. Αργότερα θα επισκεφθούµε την Παύλιανη, µε το φυσικό πάρκο 
αναψυχής στις πηγές του Ασωπού. Θα έχουµε χρόνο για βόλτα και φαγητό. Επιστροφή 
στην πόλη µας το βράδυ, µετά τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις.  

Ορεινή Αρκαδία 4 ηµ. 4 ηµ.
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Ερατεινή  – Αράχωβα – Τριζόνια – Ιτέα – Γαλαξίδι
Τρίπολη – Επικούριος Απόλλωνας – Καρύταινα – 

Στέµνιτσα – ∆ηµητσάνα – Βυτίνα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
- Φόρο διαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο σας µε ηµιδιατροφή και ∆ΩΡΟ Αναστάσιµο δείπνο & 
Πασχαλινό γλέντι. 
-Απεριόριστα ποτά σε όλα τα γεύµατα.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Γλυφάδα-Τριζόνια-Γλυφάδα.
- Είσοδος στο µεταλλευτικό πάρκο, εισόδους αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΙΚΟΣΙΦΟΙΝΙΣΣΑΣ – 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ – ΘΑΣΟΣ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ (250χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Μέσα από µία 
πανέµορφη διαδροµή, θα φτάσουµε στη βόρεια πλευρά του Παγγαίου όρους, σε 
υψόµετρο 753 µέτρων, όπου θα επισκεφτούµε τη σηµαντική Μονή της Παναγίας της 
Εικοσιφοίνισσας. Εκεί φυλάσσεται η θαυµατουργή εικόνας της Αχειροποιήτου 
Θεοτόκου που κατά την παράδοση είναι µία από τις εικόνες που αγιογράφησε ο 
Απόστολος Λουκάς. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την Κεραµωτή, απ’ όπου θα 
επιβιβαστούµε στο πλοίο. Άφιξη και πρώτη γνωριµία µε το Λιµένα, όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή µας για φαγητό εξ ιδίων. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο 
µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και δείπνο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ – ΑΛΥΚΗ – ΠΟΤΑΜΙΑ – ΛΙΜΕΝΑΣ 
– ΠΑΝΑΓΙΑ – ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ (110χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε την περιήγηση µας από το Μοναστήρι του 
Αρχάγγελου Μιχαήλ, του προστάτη του νησιού, όπου φυλάσσεται καρφί της 
Σταυρώσεως του Χριστού και η Θαυµατουργή εικόνα του Ταξιάρχη. Συνεχίζουµε για 
την Αλυκή µε τα αρχαία ορυχεία µαρµάρου και για την Ποταµιά. Έπειτα αναχωρούµε 
για το Λιµένα, την πρωτεύουσα του νησιού. Εδώ θα δούµε τα ερείπια του ιερού του 
Ποσειδώνα, του ιερού του ∆ιονύσου και της Αγοράς, το αρχαίο Θέατρο, την 
Ακρόπολη και το Αρχαιολογικό µουσείο. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για την 
Παναγιά, ένα γραφικό ορεινό χωριό µε σπίτια που διατηρούν τον παραδοσιακό 
Μακεδονικό ρυθµό και την αξιόλογη εκκλησία της Παναγίας. Ελεύθερος χρόνος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
Αναστάσιµη λειτουργία και στη συνέχεια θα δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή 
µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΠΟΤΟΣ (28χλµ.) & ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 
ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ 
Πρωινό και θα αναχωρήσουµε για το Θεολόγο, ένα όµορφο χωριό σε υψόµετρο 220 
µέτρων, µε παλιά αρχοντικά και πλακόστρωτα δροµάκια. Αποτελεί τουριστικό κέντρο 
και υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού. Το χωριό φηµίζεται για την κουζίνα του και 
συγκεκριµένα για τα κρεατικά του µε το πιο δηµοφιλές το κατσικάκι. Μετά τη βόλτα 
µας θα µεταβούµε στον Ποτό, ένα δηµοφιλές παραθαλάσσιο χωριό, όπου θα έχουµε 
ελεύθερο χρόνο για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για να απολαύσουµε το 
µεσηµεριανό Πασχαλινό µας γεύµα. Ξεκούραση και το απόγευµα θα επισκεφτούµε τα 
Λιµενάρια, όπου θα γνωρίσουµε τη δεύτερη µεγαλύτερη κωµόπολη του νησιού, µε 
µοναδική θέα προς το Αιγαίο πέλαγος, το Άγιο όρος και τη Λήµνο. Ελεύθερος χρόνος. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΛΙΜΕΝΑΣ – ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(230χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Λιµένα, όπου θα πραγµατοποιήσουµε τις τελευταίες 
αναµνηστικές αγορές στην κεντρική αγορά και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. 
Επιβίβαση στο πλοίο προς Κεραµωτή. Άφιξη και αναχώρηση για την υπέροχη 
Καβάλα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας. 

Σηµείωση: Στο 3ήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η επίσκεψη στην Ι.Μ. 
Εικοσιφοίνισσας και την πρώτη µέρα επισκεπτόµαστε την Αλυκή, την Ποταµιά και την 
Παναγιά. Την τελευταία µέρα θα δούµε την Ι.Μ. Αρχαγγέλου και τον Λιµένα.

Οδοιπορικό στη Θράκη
1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ - ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ (310 χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις καθοδόν, θα επισκεφτούµε στο Πόρτο Λάγος το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου 
Νικολάου που είναι κτισµένο µέσα στη λιµνοθάλασσα Βιστωνίδα. Επόµενη στάση µας 
η πρωτεύουσα της Ροδόπης, η Κοµοτηνή. Χρόνος ελεύθερος για περίπατο στην 
πλατεία Αγ. Ειρήνης και στην πλακόστρωτη Ερµού, µε τα παραδοσιακά 
‘’τενεκετζίδικα’’. Αναχώρηση για την Αλεξανδρούπολη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Το απόγευµα θα έχουµε µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη και στη συνέχεια 
θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ∆ΑΣΟΣ ∆Α∆ΙΑΣ – ΣΟΥΦΛΙ – ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α – ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ 
–ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ (245χλµ.)
Πρωινό και επίσκεψη στο ∆άσος ∆αδιάς, τµήµα του οικοσυστήµατος που εκτείνεται 
από τις ανατολικές απολήξεις της Ροδόπης έως το ∆έλτα του Έβρου και έχει 
ανακηρυχθεί σε Εθνικό πάρκο. Συνεχίζουµε µε επίσκεψη στη µεταξένια πολιτεία, το 
Σουφλί. Εδώ θα µάθουµε για τα µυστικά του µεταξιού, για την εκτροφή 
µεταξοσκώληκα. Ελεύθερος χρόνος. Έπειτα φτάνουµε στην Ορεστιάδα, τη δεύτερη 
µετά την Αλεξανδρούπολη πόλη του νοµού σε πληθυσµό. Η Νέα Ορεστιάδα είναι η 
νεότερη πόλη της Ελλάδας, αφού ιδρύθηκε µόλις το 1923, από Έλληνες πρόσφυγες 
που κατάγονταν από την Αδριανούπολη και κυρίως από το Καραγάτς. Επόµενος 
σταθµός µας το ∆ιδυµότειχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση 
της λειτουργίας της Ανάστασης, ενώ στη συνέχεια µας περιµένει το Αναστάσιµο δείπνο 
µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ∆ΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ – ΦΕΡΕΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 
(75 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στο ∆έλτα του Έβρου. Πρόκειται για ένα τοπίο 
µοναδικής οµορφιάς που προστατεύεται από την ∆ιεθνή Συνθήκη του Ραµσάρ. Στη 
συνέχεια αναχώρηση για την κωµόπολη των Φερών, επίσκεψη-προσκύνηµα στην 
Εκκλησία “Παναγία Κοσµοσωτήρα”, βυζαντινή εκκλησία του 12ου αιώνα. Επιστροφή 
στην Αλεξανδρούπολη για το Πασχαλινό µας γεύµα. Το απόγευµα θα περιπλανηθούµε 
στην Αλεξανδρούπολη για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΞΑΝΘΗ – ΑΒ∆ΗΡΑ – ΚΑΒΑΛΑ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (340 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την όµορφη πόλη της Ξάνθης. Θα θαυµάσουµε τον 
διατηρητέο οικισµό της παλιάς πόλης, θα περιπλανηθούµε στα σοκάκια µε τα 
µικροµάγαζα. Συνεχίζουµε για το αρχαιολογικό µουσείο Αβδήρων. Λειτουργεί από τον 
Ιανουάριο του 2000, και η έκθεσή του περιλαµβάνει αντικείµενα από τις ανασκαφές 
στην ευρύτερη περιοχή των Αβδήρων (7ος αιώνας π.Χ έως 13Ος αιώνας µ.Χ.). 
Επόµενη στάση µας η Καβάλα, µία πόλη που απλώνεται κτισµένη αµφιθεατρικά στους 
πρόποδες του όρους Σύµβολο. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, καφέ και φαγητό. Μετά 
τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Στο 3 ήµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 2η ηµέρα  

Θάσος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Την διαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο.
-∆ιατροφή.
- Τις περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Αρχηγό-συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
- ΦΠΑ 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων κτλ, ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής

3&4 ηµ. 3&4 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Τις διανυκτερεύσεις µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα. 
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -  ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ – ΚΥΜΗ – ΛΙΝΑΡΙΑ 
– ΣΚΥΡΟΣ (550χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις φτάνουµε στην Αµάρυνθο, γνωστή και ως Βάθεια. Ελεύθερος χρόνος για 
καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια άφιξη στην Κύµη και επιβίβαση στο πλοίο µε 
προορισµό την όµορφη Σκύρο. Άφιξη στη Λιναριά, το λιµάνι του νησιού και µεταφορά 
στο ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση στα δωµάτια και το βράδυ θα παρακολουθήσουµε 
την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΣΚΥΡΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΑΤΣΙΤΣΑ – ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ – ΣΚΥΡΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΛΤΑΙΤΣ (40χλµ.)
Πρωινό και γνωριµία µε την όµορφη πόλη της Σκύρου. Θα ξεκινήσουµε την 
περιήγησή µας από την Ιερά µονή του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα 
συναντήσουµε την πλατεία Μπρουκ, την οποία κοσµεί το µπρούτζινο άγαλµα του 
φιλέλληνα ποιητή Ρούπερτ Μπρουκ. Συνεχίζουµε για το Βόρειο µέρος του νησιού, τη 
Μερόη, µε τα πυκνά πευκοδάση που πολλές φορές φτάνουν µέχρι τη θάλασσα, τα 
παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια, τα µικρά εκκλησάκια και τις πανέµορφες παραλίες. 
Εκεί θα συναντήσουµε την Ατσίτσα, γραφικό χωριό, χτισµένο µέσα στο πράσινο. Στη 
συνέχεια και αφού διασχίσουµε την περιοχή του Αγίου Φωκά, θα επισκεφτούµε τον 
Άγιο Παντελεήµονα όπου θα έχουµε την ευκαιρία να αποθανατίσουµε τη µαγευτική 
θέα στην παραλία του Πεύκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το 
απόγευµα µετάβαση στο ιστορικό λαογραφικό µουσείο Φαλτάϊτς. Πρόκειται για ένα 
µουσείο παραδοσιακής τέχνης, όπου µπορούµε να δούµε πλήθος αντικειµένων από 
την περιοχή της Σκύρου. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη 
λειτουργία, ενώ στη συνέχεια θα απολαύσουµε το Αναστάσιµο δείπνο µε την 
παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η  ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΑΧΙΛΛΙ  – ΝΥΦΙ  – ΜΟΥΡΙΕΣ – ΣΚΥΡΟΣ
(25χλµ.)
Πρωινό και σήµερα θα γνωρίσουµε το νότιο τµήµα του νησιού. Πρώτη στάση το 
Αχίλλι, από όπου σύµφωνα µε τον µύθο, ξεκίνησε ο Αχιλλέας το ταξίδι του για την 
Τροία. Στη συνέχεια θα συναντήσουµε την παραλία της Καλαµίτσας και θα 
ακολουθήσουµε το δρόµο για το Νύφι. Αφού απολαύσουµε τη µοναδική φύση µε τα 
δάση σφένδαµου, θα καταλήξουµε στις Μουριές, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να 
επισκεφτούµε την περίφηµη φάρµα µε τα Σκυριανά αλογάκια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο για να απολαύσουµε το Πασχαλινό µας γεύµα. Ξεκούραση και το 
απόγευµα θα έχουµε ελεύθερο χρόνο να περιπλανηθούµε στα γραφικά σοκάκια της 
Χώρας για να αγοράσουµε τα ξακουστά είδη λαϊκής τέχνης της Σκύρου. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΣΚΥΡΟΣ – ΚΥΜΗ – ΧΑΛΚΙ∆Α – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (535χλµ)
Πρωινό, αναχώρηση για το λιµάνι και απόπλους για την Κύµη. Άφιξη και αναχώρηση 
για την Χαλκίδα, «την πόλη των τρελών νερών». Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µια 
γνωριµία µε την πόλη, καφέ και φαγητό εξ ιδίων. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, 
άφιξη το βράδυ στην πόλη µας.

ΑίγιναΣκύρος 4 ηµ. 4 ηµ.
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1η ηµέρα: Μεγάλη Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΙΓΙΝΑ (500χλµ)
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τα γραφεία µας. Φθάνουµε στο λιµάνι του Πειραιά. 
Επιβίβαση στο πλοίο και αποβίβαση στην Αίγινα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας το 
όποιο βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα. Ξεκούραση και αργότερα θα ακολουθήσουµε την 
περιφορά ενός από τους τρείς Επιτάφιους της Αίγινας στην παραλία και στα γραφικά 
δροµάκια της. Μπροστά στο ∆ηµαρχείο συναντώνται κάποια στιγµή οι Επιτάφιοι και 
των τριών εκκλησιών της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μεγάλο Σάββατο ΑΙΓΙΝΑ - ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ – Ανάσταση στην ΙΕΡΑ 
ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
Πρωινό και ξεκινάµε για την Αφαία, µέσα στο πευκόδασος και σε περίοπτη θέση θα 
συναντήσουµε την Ιερά Μονή του Αγίου Μηνά. Επόµενη στάση ο ναός της Αφαίας από  
τα πιο εντυπωσιακά κτίσµατα της ύστερης αρχαϊκής εποχής. Συνεχίζουµε µε επίσκεψη 
στο Μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Το µοναστήρι είναι γυναικεία Μονή και σε αυτό 
ζουν 14 µοναχές. Συνεχίζουµε για τη Χώρα της Αίγινας όπου θα δούµε το 
Καποδιστριακό Κυβερνείο, στο ισόγειο του οποίου βρισκόταν το πρώτο 
νοµισµατοκοπείο, τα υπέροχα αρχοντικά νεοκλασικής αρχιτεκτονικής µε έντονο λαϊκό 
στοιχείο του 19ου αι., που µας θυµίζουν ότι η Αίγινα υπήρξε για δυο χρόνια 
πρωτεύουσα της Ελλάδας. Συνεχίζοντας τη µέρα µας θα γνωρίσουµε το υπόλοιπο νησί. 
Η τουριστική Σουβάλα και το ψαροχώρι της Βάγιας µας περιµένουν. Θα γευµατίσουµε 
σε κάποιο γραφικό ταβερνάκι εξ’ ιδίων και θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µας για 
ξεκούραση. Μια διαφορετική και ξεχωριστή Ανάσταση µας περιµένει στον 
µεγαλόπρεπο ναό του Αγ. Νεκταρίου στο Μοναστήρι. ∆είπνο µε την παραδοσιακή 
µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα   ΧΩΡΑ ΑΙΓΙΝΑΣ  - ΠΕΡ∆ΙΚΑ 
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουµε τα όµορφα σοκάκια της Χώρας, να 
απολαύσουµε έναν καφέ στο ήσυχο θαλασσινό τοπίο. Το µεσηµέρι µας περιµένει το 
πασχαλιάτικο γεύµα µας. Θα γευµατίσουµε και θα διασκεδάσουµε οµαδικά όπως το 
θέλει και η παράδοση µας.  Το απόγευµα στην Πέρδικα και στο όµορφο χωριό στην 
νότια πλευρά της Αίγινας αναβιώνει ένα από τα παλαιότερα έθιµα, το κάψιµο του 
Ιούδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΙΓΙΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – Ι. Μ.  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΑΓΙΟΥ 
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΙ∆Α -  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (520 χλµ). 
Πρωινό και επιβίβαση στο πλοίο για Πειραιά. Αποβίβαση και επίσκεψη στο γυναικείο 
Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος στο Μήλεσι Αττικής, που 
ιδρύθηκε από τον Όσιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυβίτη όπου έζησε και τα τελευταία 
χρόνια της ζωής του. Συνεχίζουµε για Χαλκίδα όπου θα έχουµε χρόνο για βόλτα και 
φαγητό. Παίρνουµε το δρόµο της επιστροφής και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη 
διαδροµή µας, άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
-Φόρο ∆ιαµονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 
-Συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό. 
-Φόρο ∆ιαµονής.



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Πρωινό καθηµερινά.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, εισιτήρια τρένου, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο 
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΥΛΗ – ΠΕΡΤΟΥΛΙ – ΕΛΑΤΗ - 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (330χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Πρώτη µας στάση στο 
περίφηµο µονότοξο πέτρινο γεφύρι που έχει κτιστεί το 1514  και βρίσκεται στην 
είσοδο του χωριού Πύλη Τρικάλων. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το γραφικό 
Περτούλι, ένα πανέµορφο χωριό της Ανατολικής Πίνδου, κτισµένο σε υψόµετρο 
1200 µέτρων. Έπειτα θα κατευθυνθούµε προς την Ελάτη, γραφικό χωριό σε 
υψόµετρο 950 µέτρων, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για γεύµα εξ’ ιδίων. 
Επόµενος προορισµός µας η πόλη της Καλαµπάκας, χτισµένη στις ρίζες των βράχων 
των Μετεώρων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αργότερα θα παρακολουθήσουµε 
την περιφορά του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΜΕΤΣΟΒΟ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (120χλµ.)  
Μετά το πρωινό µας θα αναχωρήσουµε για το γραφικό Μέτσοβο. Τα καταπράσινα 
έλατα, τα πετρόχτιστα σπίτια, τα πλακόστρωτα δροµάκια, οι παραδοσιακές στέρνες 
συνθέτουν ένα ειδυλλιακό τοπίο, που δίνει την εντύπωση ενός «ζωντανού» πίνακα 
ζωγραφικής. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, αγορές των περίφηµων ειδών λαϊκής 
τέχνης, και φαγητό εξ’ ιδίων στις φηµισµένες παραδοσιακές ταβέρνες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο µας για ξεκούραση. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Ανάσταση 
του Κυρίου στα Μετέωρα και στη συνέχεια θα απολαύσουµε Αναστάσιµο δείπνο µε 
παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΜΕΤΕΩΡΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (50χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Μετέωρα, για να θαυµάσουµε από κοντά το σπάνιο 
αυτό γεωλογικό φαινόµενο, όπου οι βράχοι υψώνονται σχεδόν κάθετοι και αποτελεί 
καταφύγιο ερηµιτών από το 12ο µ.Χ. αιώνα. Από τα τριάντα µοναστήρια που υπήρξαν 
ιστορικά, σήµερα λειτουργούν µόνο έξι, τα οποία από το 1988 περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO. Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει εορταστικό Πασχαλινό γεύµα. Το απόγευµα αναχώρηση για τα Τρίκαλα. 
Γνωριµία µε την πόλη και ελεύθερος χρόνος για µια βόλτα στους πεζόδροµους της, ή 
ενναλακτικά στο Ληθαίο ποταµό, που διασχίζει την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ – ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (320χλµ.) 
Μετά το πρωινό µας θα αναχωρήσουµε για τη λίµνη Πλαστήρα (Ταυρωπού), όπου το 
τοπίο σαγηνεύει µε τα έλατα, τις βελανιδιές και τα πλατάνια. ∆ιέλευση από τα 
γραφικά χωριά της περιοχής, άφιξη στο φράγµα του Πλαστήρα και συνεχίζουµε τη 
διαδροµή µας για την πλαζ Λαµπερού, όπου θα έχουµε χρόνο για καφέ και περίπατο 
στις όχθες της µαγευτικής λίµνης. Στη συνέχεια, στάση στην όµορφη Καρδίτσα, όπου 
θα έχουµε την ευκαιρία για βόλτα στους πεζόδροµους της και γεύµα εξ’ ιδίων. 
Επιστροφή στην πόλη µας το βράδυ, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην 3ήµερη εκδροµή δεν πραγµατοποιείται η 2η ηµέρα

Γύρος ΠηλίουΠάσχα στη σκιά
   των Μετεώρων 3&4 ηµέρες 4 ηµ.
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1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΟΡΤΑΡΙΑ – ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ - ΧΑΝΙΑ 
(240χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Φθάνουµε στο Πήλιο 
και ξεκινάµε την περιήγηση µας µε µια βόλτα στην Πορταριά. Ιδιαίτερα όµορφες και 
γραφικές είναι η πλατεία Μελίνας Μερκούρη, που είναι και η κεντρική του χωριού, η 
πλατεία Αδάµενας, αλλά και η πλατεία Ταξιαρχών µε την υπέροχη θέα και το γραφικό 
πέτρινο εκκλησάκι. Συνεχίζουµε για τη Μακρινίτσα, το µπαλκόνι του Πηλίου, για καφέ 
και φαγητό στην όµορφη πλατεία, µε θέα που κόβει την ανάσα. Επόµενη στάση στα 
Χάνια όπου βρίσκεται και το ξενοδοχείο µας. Ολόκληρο το χωριό είναι στην κυριολεξία 
βυθισµένο στις οξιές και στα έλατα. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του 
Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆Α - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΙΣΣΟΣ – ΧΑΝΙΑ (55χλµ.)
Πρωινό και µέσα από µία όµορφη διαδροµή φτάνουµε στην Τσαγκαράδα, χωριό µε 
παραδοσιακά αρχοντικά και πλακόστρωτες πλατείες. Συνεχίζουµε για τον Αγ. Ιωάννη. 
Μετά τη βόλτα µας στην ειδυλλιακή παραλία, θα κατευθυνθούµε στο γραφικό χωριό 
Κισσός. Εκεί θα έχουµε το χρόνο για καφέ και φαγητό στην πλατεία, η οποία κοσµείται 
από την εκκλησία της Αγ. Μαρίνας, κτισµένη τον 17ο αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Ανάσταση. Στη συνέχεια προαιρετικά, δείπνο 
µε παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΖΑΓΟΡΑ – ΧΑΝΙΑ  (40χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουµε για να γνωρίσουµε την όµορφη Ζαγορά. 
Εκκλησιές, πέτρινα γεφύρια και πηγές µε τρεχούµενα νερά, χαρίζουν όµορφες εικόνες 
στον επισκέπτη. Ταβέρνες µε παραδοσιακή κουζίνα, καφέ και µπαρ υπάρχουν 
διάσπαρτα στο χωριό. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη συνέχεια προαιρετικό 
εορταστικό γεύµα. Το απόγευµα µετάβαση στην Πορταριά, όπου θα έχουµε την 
ευκαιρία να γνωρίσουµε καλύτερα το υπέροχο χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ (Τρενάκι Πηλίου) – ΜΗΛΙΕΣ – ΒΥΖΙΤΣΑ – ΒΟΛΟΣ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (280χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Άνω Λεχώνια. Από εκεί, προαιρετικά, προτείνουµε µία 
υπέροχη διαδροµή µέχρι τις Μηλιές, µε το φηµισµένο Μουτζούρη, ένα από τα 
γραφικότερα χωριά του Πηλίου και πατρίδα του Άνθιµου Γαζή. Εδώ, ιδιαίτερα 
αξιόλογος είναι ο σιδηροδροµικός σταθµός, που κατέληγε το φηµισµένο τρενάκι του 
Πηλίου, το οποίο ξεκίνησε πριν 100 χρόνια. Σταµάτησε το 1973 και από το 1996 µέχρι 
σήµερα κάνει τη διαδροµή Άνω Λεχωνιά – Μηλιές. Επίσης, θα επισκεφθούµε την 
εκκλησία των Παµµεγίστων Ταξιαρχών, η οποία χτίστηκε το 1741 και είναι η εκκλησία 
µε την καλύτερη ακουστική στην Ελλάδα. Ακολουθεί στάση στη Βυζίτσα, διατηρητέος 
οικισµός. Αναχώρηση για το Βόλο, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ και 
φαγητό. Επιστροφή και µε τις απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις φθάνουµε στην πόλη 
µας.

Καλαµπάκα – Μετέωρα – Τρίκαλα – Μέτσοβο – 
Ελάτη – Λίµνη Πλαστήρα 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε πρωινό.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



Σύρος
1η ηµέρα : Μ. Πέµπτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑ (510 χλµ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία µας στις 22.30 και αναχώρηση για Πειραιά. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις στη διαδροµή φτάνουµε το πρωί στο λιµάνι. Επιβίβαση στο πλοίο 
και απόπλους για την αρχόντισσα των Κυκλάδων, την Σύρο.

2η ηµέρα: Μεγάλη Παρασκευή   ΣΥΡΟΣ
Άφιξη στο νησί και τακτοποίηση στα δωµάτια µας. Ξεκούραση. Το απόγευµα περιήγηση 
στην Ερµούπολη την πρωτεύουσα του νησιού και όλων των Κυκλάδων, θα δούµε την 
πλακόστρωτη πλατεία Μιαούλη µε το ∆ηµαρχείο και τον ανδριάντα του ναύαρχου 
αγωνιστή Ανδρέα Μιαούλη, την εξέδρα της ∆ηµοτικής µπάντας , το ∆ηµοτικό θέατρο. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Μεγάλο Σάββατο ΣΥΡΟΣ γύρος νησιού
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας την επίσκεψή µας από το 
Φοίνικα, φυσικό λιµάνι του νησιού µε χρυσή αµµουδιά, την Ντελαγράτσια ή 
Ποσειδωνία µε τις όµορφες επαύλεις και συνεχίζουµε για Μέγα Γιαλό – Βάρη – 
Αζόλιµνο, µε ενδιάµεση στάση για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας ξεκούραση. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Ανάσταση και στην συνέχεια δείπνο, µε την 
πατροπαράδοτη µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΣΥΡΟΣ 
Αναχώρηση µετά το πρωινό για επίσκεψη της Ερµούπολης µε τα υπέροχα νεοκλασικά 
αρχοντικά, δείγµατα πολιτισµού και ευηµερίας. Επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου 
Νικολάου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το µουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Θέατρο 
Απόλλων, το µοναδικό ∆ηµαρχείο στην Μαρµάρινη πλατεία Α. Μιαούλη, όπου 
βρίσκεται και ο ανδριάντας του. Τέλος, θα επισκεφθούµε τον Ιερό Ναό της Κοίµησης 
της Θεοτόκου, όπου θα θαυµάσουµε την οµώνυµη αυθεντική εικόνα του EL GRECO. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας για φαγητό. Το απόγευµα της Κυριακής στην εκκλησία 
της Μεταµόρφωσης, στην Ερµούπολη, ψάλλετε ο Εσπερινός της Αγάπης και ακολουθεί 
το ευαγγελικό µήνυµα της Ανάστασης, το οποίο διαβάζεται σε 12 γλώσσες. Κοντά στο 
ναό της Κοίµησης της Θεοτόκου όπου φιλοξενείται η περίφηµη εικόνα της Θεοτόκου, 
έργο του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου, µετά τον Εσπερινό, καίνε τον Ιούδα, ένα 
οµοίωµα από εύφλεκτο υλικό, έθιµο που ξεκίνησε πριν από 80 χρόνια και συνεχίζεται 
ως σήµερα. ∆ιανυκτέρευση.

5η ηµέρα: ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (545 χλµ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το λιµάνι, απόπλους για το Λαύριο. Άφιξη και µε 
προορισµό µας το Σούνιο, θα επισκεφτούµε (προαιρετικά)τον επιβλητικό ναό του θεού 
Ποσειδώνα που βρίσκεται σε πανοραµικό σηµείο µε θέα. Χρόνος για φωτογραφίες και 
συνεχίζουµε την εκδροµή µας στο Λαύριο. Μια πόλη µε πλούσια ιστορία και 
βιοµηχανική ταυτότητα στο νότιο  ανατολικότερο άκρο της αττικής ακτογραµµής. 
Συνεχίζοντας την περιήγηση µας µε στάση το Ρολόι στο λιµάνι. Χρόνος εξ ιδίων για 
φαγητό και µε τις απαραίτητες στάσεις καθοδόν θα επιστρέψουµε στον τόπο µας αργά 
το βράδυ.

Τήνος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Την µεταφορά µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις 3 διανυκτερεύσεις  σε επιλεγµένο  ξενοδοχείο . 
-∆ιατροφή.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
-Τις περιηγήσεις που αναφέρονται  στο πρόγραµµα. 
-Αρχηγό-συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής. 

βραδινή / πρωινή αναχώρηση βραδινή αναχώρηση

5 ηµ.5 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας. 
-Τα εισιτήρια του πλοίου. 
-Τις διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία που αναφέρονται στον τιµοκατάλογο
-∆ιατροφή -Τις περιηγήσεις και εκδροµές που αναφέρονται στο πρόγραµµα
-Συνοδός του γραφείου µας 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
-ΦΠΑ. 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων και αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο
πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ (534 χλµ.) Μ. Πέµπτη 
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και στις 07.30 αναχώρηση, περνώντας από Λάρισα, 
Βόλο, Λαµία, µε στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη στη Ραφήνα, επιβίβαση στο 
πλοίο και απόπλους για Τήνο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιαν/ση. 

2η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ Μ. Παρασκευή
Πρωινό και αναχώρηση για το Ιερό Ίδρυµα της Ευαγγελίστριας, παρακολούθηση της 
Θείας Λειτουργίας στο ναό της Μεγαλόχαρης και ακολουθεί ο γύρος του νησιού κατά 
τη διάρκεια του οποίου θα επισκεφθούµε τη µονή της Αγίας Πελαγίας. Αναχώρηση 
για τα όµορφα χωριά Μουντάδος, Κτικάδος, Χατζηράδος, Κάµπο, Καρδιανή, 
Υστέρνια, άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον Πύργο, όπου 
θα µπορέσετε να επισκεφθείτε το µουσείο και σπίτι του περίφηµου γλύπτη Γιαννoύλη 
Χαλεπά όπως επίσης και το µουσείο Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στη 
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωρίο Πάνορµος. Το απόγευµα 
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιαν/ση. 

3η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ (προαιρετική) Μ. Σάββατο. 
Πρωινό και προαιρετική εκδροµή στη Μύκονο. Επιστροφή στην Τήνο. Για όσους 
µείνουν στην Τήνο, η µέρα είναι στη διάθεσή σας για να επισκεφθείτε το 
Αρχαιολογικό Μουσείο και να γνωρίσετε την όµορφη Τήνο µε τους γραφικούς δρόµ
ους. Το βράδυ παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης και στη συνέχεια 
Αναστάσιµο δείπνο µε µαγειρίτσα.
∆ιαν/ση. 

4η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ Κυριακή του ΠΑΣΧΑ
Πρωινό και ελεύθερη ηµέρα στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στο όµορφο νησί 
και από νωρίς το µεσηµέρι Πασχαλινό γεύµα. ∆ιαν/ση. 

5η ηµέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (534 χλµ.) 
Πρωινό και στη συνέχεια επίσκεψη στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας όπου θα δείτε το 
ναό της Εύρεσης, το Μαυσωλείο της Έλλης, το µουσείο βυζαντινών εικόνων και 
κειµηλίων και τη σπουδαία Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος στην όµορφη Χώρα και 
επιβίβαση στο πλοίο για Ραφήνα, άφιξη και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. 

ΤΗΝΟΣ 5 ηµέρες αναχώρηση βράδυ (3 διαν/σεις) 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
1η µέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ Αναχώρηση 22.00. 
2η µέρα: ΡΑΦΗΝΑ – ΤΗΝΟΣ Άφιξη το πρωί στη Ραφήνα, επιβίβαση στο πλοίο, άφιξη 
στην Τήνο. Περιφορά Επιταφίου.
3η µέρα: ΤΗΝΟΣ – ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ. Το βράδυ Ανάσταση, Αναστάσιµο δείπνο µε
µαγειρίτσα 
4η µέρα: ΤΗΝΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ (προαιρετική). Πασχαλινό γεύµα. 
5η µέρα: ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (534 χλµ.) 
Περιήγηση στο Ιερό  Ίδρυµα Ευαγγελίστριας. Επιβίβαση στο πλοίο για Ραφήνα, 
αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.

1η ηµέρα: Μ. Τετάρτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΜΟΣ
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και µέσω Λάρισας, Λαµίας µε ενδιάµεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό, άφιξη στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το ιερό 
νησί των ∆ωδεκανήσων. Άφιξη στα “Ιεροσόλυµα του Αιγαίου”. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Πέµπτη ΠΑΤΜΟΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα. Εδώ δεσπόζει στην κορυφή του λόφου, 
πανοραµικό Βυζαντινό καστροµονάστηρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου 
χτυπά η καρδιά του Αιγαίου και της Ορθοδοξίας. Χτισµένο το 1088 από τον Όσιο 
Χριστόδουλο. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας και της Ακολουθίας του 
Νιπτήρος που αποτελεί την αναπαράσταση του Μυστικού ∆είπνου του Ιησού Χριστού 
µε τους µαθητές Του και της προσευχής Του στον κήπο της Γεσθηµανής. Ο Ηγούµενος 
της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη, όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς, πλένει τα πόδια 
δώδεκα µοναχών που κάθονται γύρω - γύρω, στη µεγάλη εξέδρα, όπως οι µαθητές 
στον Μυστικό ∆είπνο. Συνεχίζουµε για την γυναικεία Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
η οποία ιδρύθηκε από τον Πάτµιο ιεροµόναχο Παρθένιο, για να καταλήξουµε στο Ιερό 
Σπήλαιο της Αποκάλυψης όπου έζησε για 2 ολόκληρα χρόνια 95 – 97 µ.Χ. ο Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν εξορίστηκε στο νησί. Μέσα σ’ αυτή την Σπηλιά άκουσε τη 
φωνή του Κυρίου και έγραψε το θεόπνευστο έργου του, την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, 
υπαγορεύοντας την στον µαθητή του Πρόχωρο. Επιστροφή στη Σκάλα. Ξεκούραση 
και το βράδυ ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΠΑΤΜΟΣ (ΓΡΟΙΚΟΣ – ΚΑΜΠΟΣ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Γροίκο το γραφικό ψαροχώρι στο νοτιοανατολικό 
τµήµα του νησιού. Αναχώρηση για τον οικισµό του Κάµπου, στο βορειανατολικό 
τµήµα του νησιού, που αποτελείται από δυο µικρά χωριά: τον Επάνω Κάµπο, µε την 
κεντρική πλατεία, πάνω στην οποία βρίσκεται το σχολείο και η εκκλησία τού 
Ευαγγελισµού, στην οποία φυλάσσεται θαυµατουργή εικόνα. Ο Κάτω Κάµπος ή η 
παραλία του Κάµπου είναι η πιο δηµοφιλής του νησιού και χαρακτηρίζεται από 
µικρά, ολόλευκα σπίτια, περιβόλια, οπωροφόρα δένδρα. Επιστροφή στη Σκάλα και 
παρακολούθηση του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ ( προαιρετική εκδροµή)
Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική εκδροµή για τους Λειψούς. Το ιδεώδες 
ήσυχο νησί µε τις δαντελωτές ακρογιαλιές, τον γραφικό οικισµό µε τα άσπρα σπίτια 
και τα µπλε πορτοπαράθυρα, τις πολλές εκκλησίες, µία για κάθε οικογένεια. Θα 
δούµε τη µεγάλη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου µε το γαλάζιο τρούλο και 
τα δύο καµπαναριά και τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας του χάρου η οποία 
απεικονίζει την Παναγία να κρατά τον Ιησού Εσταυρωµένο. Επιστροφή στην Πάτµο. 
Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιµο δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΤΜΟΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη Σκάλα, το µοναδικό λιµάνι του νησιού που 
αποτελεί διοικητικό και τουριστικό κέντρο του νησιού. Το µεσηµέρι πασχαλινό γεύµα 
σε ταβέρνα της Σκάλας και στη συνέχεια µετάβαση στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου όπου θα παρακολουθήσουµε τον Εσπερινό της Αγάπης, τη δεύτερη 
ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιµο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες. 
Επιστροφή στη Σκάλα, ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 

6η ηµέρα : ΠΑΤΜΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και το µεσηµέρι µετάβαση στο λιµάνι και επιβίβαση στο 
πλοίο. Άφιξη στον Πειραιά και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη. 

Αµφιλοχία
1η ηµέρα : Μ. Σάββατο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 
(400χλµ.)   
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Ακολουθώντας την 
Εγνατία οδό και µετά τις απαραίτητες στάσεις φτάνουµε στην πόλη της Πρέβεζας. 
Χρόνος για µια περιήγηση στην πόλη και γεύµα εξ’ ιδίων στα γραφικά ουζερί της. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούµε τη Βόνιτσα, το βενετσιάνικο µπαλκόνι στον Αµβρακικό, µε 
τα γραφικά σοκάκια που καταλήγουν στο υπέροχο βενετσιάνικο κάστρο της. 
Συνεχίζουµε για την Αµφιλοχία, όπου θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία και θα 
δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (160χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για µια διαδροµή απείρου φυσικού κάλλους. Υπερθέαµα οι 
οµορφιές των Ακαρνανικών βουνών. Όµορφα γραφικά χωριά δεσπόζουν µέχρι να 
φθάσουµε στη λίµνη Κρεµαστών, ένα πραγµατικά αξιοθαύµαστο τοπίο, µε το γαλάζιο 
της λίµνης να συµπληρώνει αρµονικά τα καταπράσινα 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 διασχίζοντάς 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». Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσουµε το τοπίο και το πασχαλινό µας γεύµα σε ταβέρνα της 
περιοχής. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.        

3η ηµέρα: ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (410χλµ)
Μετά το πρωινό ξεκινάµε για το γύρο του Αµβρακικού. Άφιξη στην Άρτα, όπου θα 
δούµε το περίφηµο γιοφύρι της, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο 
του πρωτοµάστορα και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Συνεχίζουµε για το 
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. Θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για γνωριµία µε το 
νησάκι των 167 κατοίκων και θα απολαύσουµε γεύµα εξ’ ιδίων. Συνεχίζουµε τη 
διαδροµή µας για τα υπέροχα Γιάννενα, την πόλη µε την µακραίωνη ιστορία, τους 
θρύλους και τις παραδόσεις όπου θα έχουµε χρόνο να περιπλανηθούµε στην παλιά 
πόλη καθώς και να περπατήσουµε στην παραλία της όµορφης λίµνης. Μετά τις 
απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Πάτµος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-∆ύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

Πάσχα στο νησί της αποκάλυψης Πρέβεζα – Βόνιτσα – Λίµνη Κρεµαστών – Κορωνησία 

3 ηµ.6 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα εισιτήρια των πλοίων Πειραιάς – Πάτµος – Πειραιάς σε οικονοµική θέση.
-5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Πρωινά.
-Τις περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Αρχηγός, συνοδός του γραφείου µας.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους
-Τα εισιτήρια για τους Λειψούς και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



1η ηµέρα: Μ. Τετάρτη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΜΟΣ
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη και µέσω Λάρισας, Λαµίας µε ενδιάµεσες στάσεις για 
καφέ και φαγητό, άφιξη στον Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους για το ιερό 
νησί των ∆ωδεκανήσων. Άφιξη στα “Ιεροσόλυµα του Αιγαίου”. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Πέµπτη ΠΑΤΜΟΣ (ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα. Εδώ δεσπόζει στην κορυφή του λόφου, 
πανοραµικό Βυζαντινό καστροµονάστηρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου όπου 
χτυπά η καρδιά του Αιγαίου και της Ορθοδοξίας. Χτισµένο το 1088 από τον Όσιο 
Χριστόδουλο. Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας και της Ακολουθίας του 
Νιπτήρος που αποτελεί την αναπαράσταση του Μυστικού ∆είπνου του Ιησού Χριστού 
µε τους µαθητές Του και της προσευχής Του στον κήπο της Γεσθηµανής. Ο Ηγούµενος 
της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη, όπως ακριβώς έκανε ο Ιησούς, πλένει τα πόδια 
δώδεκα µοναχών που κάθονται γύρω - γύρω, στη µεγάλη εξέδρα, όπως οι µαθητές 
στον Μυστικό ∆είπνο. Συνεχίζουµε για την γυναικεία Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής 
η οποία ιδρύθηκε από τον Πάτµιο ιεροµόναχο Παρθένιο, για να καταλήξουµε στο Ιερό 
Σπήλαιο της Αποκάλυψης όπου έζησε για 2 ολόκληρα χρόνια 95 – 97 µ.Χ. ο Άγιος 
Ιωάννης ο Θεολόγος, όταν εξορίστηκε στο νησί. Μέσα σ’ αυτή την Σπηλιά άκουσε τη 
φωνή του Κυρίου και έγραψε το θεόπνευστο έργου του, την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, 
υπαγορεύοντας την στον µαθητή του Πρόχωρο. Επιστροφή στη Σκάλα. Ξεκούραση 
και το βράδυ ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Μ. Παρασκευή  ΠΑΤΜΟΣ (ΓΡΟΙΚΟΣ – ΚΑΜΠΟΣ) 
Πρωινό και αναχώρηση για τον Γροίκο το γραφικό ψαροχώρι στο νοτιοανατολικό 
τµήµα του νησιού. Αναχώρηση για τον οικισµό του Κάµπου, στο βορειανατολικό 
τµήµα του νησιού, που αποτελείται από δυο µικρά χωριά: τον Επάνω Κάµπο, µε την 
κεντρική πλατεία, πάνω στην οποία βρίσκεται το σχολείο και η εκκλησία τού 
Ευαγγελισµού, στην οποία φυλάσσεται θαυµατουργή εικόνα. Ο Κάτω Κάµπος ή η 
παραλία του Κάµπου είναι η πιο δηµοφιλής του νησιού και χαρακτηρίζεται από 
µικρά, ολόλευκα σπίτια, περιβόλια, οπωροφόρα δένδρα. Επιστροφή στη Σκάλα και 
παρακολούθηση του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΠΑΤΜΟΣ – ΛΕΙΨΟΙ ( προαιρετική εκδροµή)
Πρωινό και αναχώρηση για την προαιρετική εκδροµή για τους Λειψούς. Το ιδεώδες 
ήσυχο νησί µε τις δαντελωτές ακρογιαλιές, τον γραφικό οικισµό µε τα άσπρα σπίτια 
και τα µπλε πορτοπαράθυρα, τις πολλές εκκλησίες, µία για κάθε οικογένεια. Θα 
δούµε τη µεγάλη εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου µε το γαλάζιο τρούλο και 
τα δύο καµπαναριά και τη θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας του χάρου η οποία 
απεικονίζει την Παναγία να κρατά τον Ιησού Εσταυρωµένο. Επιστροφή στην Πάτµο. 
Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. Αναστάσιµο δείπνο, διανυκτέρευση.

5η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΠΑΤΜΟΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη Σκάλα, το µοναδικό λιµάνι του νησιού που 
αποτελεί διοικητικό και τουριστικό κέντρο του νησιού. Το µεσηµέρι πασχαλινό γεύµα 
σε ταβέρνα της Σκάλας και στη συνέχεια µετάβαση στην Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννη 
του Θεολόγου όπου θα παρακολουθήσουµε τον Εσπερινό της Αγάπης, τη δεύτερη 
ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιµο Ευαγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες. 
Επιστροφή στη Σκάλα, ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 

6η ηµέρα : ΠΑΤΜΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και το µεσηµέρι µετάβαση στο λιµάνι και επιβίβαση στο 
πλοίο. Άφιξη στον Πειραιά και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη. 

Αµφιλοχία
1η ηµέρα : Μ. Σάββατο  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ – ΒΟΝΙΤΣΑ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 
(400χλµ.)   
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Ακολουθώντας την 
Εγνατία οδό και µετά τις απαραίτητες στάσεις φτάνουµε στην πόλη της Πρέβεζας. 
Χρόνος για µια περιήγηση στην πόλη και γεύµα εξ’ ιδίων στα γραφικά ουζερί της. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούµε τη Βόνιτσα, το βενετσιάνικο µπαλκόνι στον Αµβρακικό, µε 
τα γραφικά σοκάκια που καταλήγουν στο υπέροχο βενετσιάνικο κάστρο της. 
Συνεχίζουµε για την Αµφιλοχία, όπου θα τακτοποιηθούµε στο ξενοδοχείο µας. Χρόνος 
ελεύθερος. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία και θα 
δειπνήσουµε µε την παραδοσιακή µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΛΙΜΝΗ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ - ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (160χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για µια διαδροµή απείρου φυσικού κάλλους. Υπερθέαµα οι 
οµορφιές των Ακαρνανικών βουνών. Όµορφα γραφικά χωριά δεσπόζουν µέχρι να 
φθάσουµε στη λίµνη Κρεµαστών, ένα πραγµατικά αξιοθαύµαστο τοπίο, µε το γαλάζιο 
της λίµνης να συµπληρώνει αρµονικά τα καταπράσινα 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 διασχίζοντάς 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». Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσουµε το τοπίο και το πασχαλινό µας γεύµα σε ταβέρνα της 
περιοχής. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.        

3η ηµέρα: ΑΡΤΑ - ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΝΕΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (410χλµ)
Μετά το πρωινό ξεκινάµε για το γύρο του Αµβρακικού. Άφιξη στην Άρτα, όπου θα 
δούµε το περίφηµο γιοφύρι της, γνωστό για τη σπάνια αρχιτεκτονική του και το θρύλο 
του πρωτοµάστορα και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Συνεχίζουµε για το 
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. Θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για γνωριµία µε το 
νησάκι των 167 κατοίκων και θα απολαύσουµε γεύµα εξ’ ιδίων. Συνεχίζουµε τη 
διαδροµή µας για τα υπέροχα Γιάννενα, την πόλη µε την µακραίωνη ιστορία, τους 
θρύλους και τις παραδόσεις όπου θα έχουµε χρόνο να περιπλανηθούµε στην παλιά 
πόλη καθώς και να περπατήσουµε στην παραλία της όµορφης λίµνης. Μετά τις 
απαραίτητες ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη στην πόλη µας.

Πάτµος

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-∆ύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

Πάσχα στο νησί της αποκάλυψης Πρέβεζα – Βόνιτσα – Λίµνη Κρεµαστών – Κορωνησία 

3 ηµ.6 ηµ.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τα εισιτήρια των πλοίων Πειραιάς – Πάτµος – Πειραιάς σε οικονοµική θέση.
-5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Πρωινά.
-Τις περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Αρχηγός, συνοδός του γραφείου µας.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Επιπλέον γεύµατα, ποτά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογι-
κούς χώρους
-Τα εισιτήρια για τους Λειψούς και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



Τζουµέρκα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής

Αράχωβα – Ερέτρια – Λειβαδιά – Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος  Άρτα – Πήγες Αχέροντα – Ζάλογγο –
 Καλαρρύτες – Βουργαρέλι – Πράµαντα – Συρράκο 

4 ηµ.4ηµ.
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1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ – 
ΑΡΤΑ (400χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Φτάνουµε στη Γλυκή. 
Εκεί θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα, του ποταµού που είναι 
συνυφασµένος από την αρχαιότητα µε το πέρασµα των ψυχών στον κόσµο του Άδη. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Συνεχίζουµε την πορεία µας για το Ζάλογγο, 
τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου. Στο δρόµο µας για την Άρτα, θα 
σταµατήσουµε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΡΟ∆ΑΥΓΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ – 
ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΑΡΤΑ (170χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε για τη Ροδαυγή, µε την περίφηµη πλακοσκέπαστη 
εκκλησία της Αγ. Παρασκευής και το πέτρινο κωδωνοστάσιο. Συνεχίζουµε για το χωριό 
Καταρράκτης. Έπειτα θα φτάσουµε στην Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το πιο εντυπωσιακό 
µοναστήρι της Ηπείρου. Συνεχίζουµε για τους Καλαρρύτες, τον ορεινό οικισµό που 
αποτελεί το διαµάντι που λάµπει στα Τζουµέρκα. Βρίσκεται σε υψόµετρο 1200 µέτρων 
και είναι πατρίδα ξακουστών αργυροχρυσοχόων. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για 
φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στην Άρτα. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
Αναστάσιµο δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΕΤΑ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - ΑΡΤΑ (120χλµ)
Πρωινό και ξεκινάµε να γνωρίσουµε την απαράµιλλη φυσική οµορφιά της ορεινής 
Άρτας. Πρώτη στάση µας στο Πέτα, που έγινε η ιστορική µάχη το 1822. Είναι κτισµένο 
αµφιθεατρικά, πάνω σε λόφο κατάφυτο από ελιές και εσπεριδοειδή. Ανηφορίζοντας θα 
συναντήσουµε το Βουργαρέλι, µε τις πετρόκτιστες βρύσες «Αρχόντω» και 
«Κρυστάλλω» µε τα τέσσερα και επτά στόµατα αντίστοιχα, εξαιρετικό στολίδι-στοιχείο 
της ταυτότητας του χωριού. Θα επισκεφτούµε και την κόκκινη εκκλησία γνωστή και ως 
Παναγία Βελλάς και τη Μονή Αγ. Γεωργίου του 1974. Επιστροφή στην Άρτα για το 
Πασχαλινό γεύµα µας. Ξεκούραση και το απόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη της 
Άρτας, µε το κάστρο και τις Βυζαντινές εκκλησίες, µε πιο χαρακτηριστική αυτή της 
Παναγίας της Παρηγορίτισσας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΣΥΡΡΑΚΟ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(400χλµ.)
Πρωινό και αναχωρούµε για την Πλάκα, όπου θα δούµε το αναστηλωµένο πλέον  
ιστορικό πέτρινο µονότοξο γεφύρι της. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας θα 
συναντήσουµε τα Άγναντα, ένα από τα µεγαλύτερα χωριά των Τζουµέρκων και λίγα 
χιλιόµετρα βορειότερα θα επισκεφτούµε το σπήλαιο Ανεµότρυπα, µε τα τρία επίπεδα 
και τον θάλαµο της Κόκκινης λίµνης. Επόµενη στάση µας στα Πράµαντα όπου θα 
έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια µεταβαίνουµε στο Συρράκο. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδροµή Αγιόκαµπος- Γλύφα.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙ∆Α (455χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη στη Χαλκίδα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση και χρόνος για την πρώτη µας 
γνωριµία µε την όµορφη πόλη όπου θα παρατηρήσουµε το µοναδικό φαινόµενο της 
παλίρροιας, δηλαδή της αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων, ανά έξι ώρες. Το 
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΑΡΑΧΩΒΑ - ΚΡΥΑ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ – ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ – ΧΑΛΚΙ∆Α 
(220 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Αράχωβα, που δικαίως θεωρείται η Μύκονος του 
χειµώνα. Συνεχίζοντας τη µέρα µας φθάνουµε στην Κρύα Λειβαδιάς. Ένα 
παραµυθένιο τοπίο µε καταρράκτες, αιωνόβιους πλατάνους, τρεχούµενα νερά, και 
πέτρινα γεφύρια. Χρόνος ελεύθερος. Τελευταίος µας σταθµός η Λειβαδιά. 
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και δείπνο 
µε µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΕΡΕΤΡΙΑ - ΧΑΛΚΙ∆Α (42χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για την Ερέτρια, µια κωµόπολη γεµάτη ιστορία. Το µεσηµέρι 
ακολουθεί το εορταστικό πασχαλινό γεύµα. Το απόγευµα θα γνωρίσουµε καλύτερα 
την πρωτεύουσα της Εύβοιας, τη Χαλκίδα. Θα επισκεφτούµε το περίφηµο ενετικό 
κάστρο του Καράµπαµπα, στο λόφο της Κανήθου, το οποίο διαθέτει υπέροχη θέα 
στην πόλη, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας της πόλης και 
θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για να περπατήσουµε στην πόλη και στην παραλία της. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 
– ΓΛΥΦΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (380 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τµήµα του νησιού. Πρώτη µας στάση στη Νέα 
Αρτάκη, στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωµένης. Ο ναός κτίστηκε το 1951 και 
ονοµάστηκε έτσι από το θαύµα της εµφάνισης της Παναγίας, ενώ θεωρείται από τα 
σηµαντικότερα προσκυνήµατα της Εύβοιας. Έπειτα, θα επισκεφθούµε το µοναστήρι 
του Αϊ Γιάννη του Ρώσου στο Προκόπι, για να προσκυνήσουµε το σκήνωµα του 
Αγίου. Θα συνεχίσουµε για τα λουτρά της Αιδηψού. Αναχώρηση για τον Αγιόκαµπο, 
και επιβίβαση στο πλοίο για τη Γλύφα. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη µας.

Χαλκίδα Ανατολική ΡωµυλίαΟρεινή Κορινθία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Συνοδός του γραφείου µας.
- Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων
-Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

∆ελφοί– Αράχωβα – Τρίκαλα Κορινθίας – Λίµνη ∆όξας – 
Παναγία Κανδύλα– Λεβίδι

4 ηµ.4ηµ.
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΣΥΝΟΡΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (615 χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα του Προµαχώνα. Είσοδος 
στη Βουλγαρία και διασχίζοντας µια όµορφη φυσική διαδροµή στις ήπιες πλαγιές της 
Στράντζας, θα φτάσουµε στη Μαύρη Θάλασσα και στην κοσµική παραθαλάσσια πόλη, 
την Μεσήµβρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ (230χλµ.) 
Πρωινό και περνώντας από την Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόµαστε προς την πόλη της 
Βάρνας η οποία αποτελεί σηµαντικό λιµάνι στα ανατολικά της χώρας και ψηφίζεται από 
τους Βούλγαρους ως η καλύτερη πόλη για να ζει κάποιος. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Αργότερα θα 
επισκεφτούµε και θα περιηγηθούµε στη Μονή Αλατζά, η οποία είναι χτισµένη 
ολόκληρη µέσα σε βράχο και αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόµενους 
τουριστικούς χώρους της χώρας. Επίσης θα δούµε τη Μητρόπολη, το δραµατικό 
θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για 
φαγητό και βόλτα. Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ –- ΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (90 χλµ.) 
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούµε την Μονή 
του Αγ. Γεωργίου. Εκεί βρίσκονται εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουµε για την 
πόλη της Σωζόπολης. Ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους το 7ο αιώνα π.Χ. και είχε την 
ονοµασία Άνθεια, ενώ σύντοµα µετονοµάστηκε σε Απολλωνία εξαιτίας του ναού του 
Απόλλωνα που βρισκόταν στην περιοχή. Θα δούµε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. 
Γεωργίου, όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για Πύργο (Burgas), µια όµορφη 
παραθαλάσσια πόλη. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήµβρια, την πόλη µε τις 42 εκκλησίες. 
Θα δούµε τα τείχη της Αγ. Σοφίας και τα παλιά λουτρά. Το απόγευµα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο, διανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (615χλµ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή µας. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, κατευθυνόµαστε προς την Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό και συνεχί-
ζουµε το ταξίδι µας. Άφιξη στην πόλη µας το απόγευµα.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
(580χλµ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Άφιξη στους 
∆ελφούς, τον Οµφαλό της γης και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουµε 
για την Αράχωβα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. Έπειτα θα 
κατευθυνθούµε προς την Κόρινθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΣ - ΛΙΜΝΗ ∆ΟΞΑΣ – 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ (185χλµ.)
Πρωινό και ανεβαίνοντας το βουνό Ζήρεια φθάνουµε στα Τρίκαλα (τρεις συνοικίες ) 
και έπειτα στο Φενεό και στη λίµνη της ∆όξας. Τοπίο καταπληκτικό, η αλλιώς 
“Κορινθιακή Ελβετία”. Συνεχίζοντας µε τη Στυµφαλία, την αρχόντισσα της περιοχής. 
Κατόπιν, θα γευµατίσουµε τις παραδοσιακές τοπικές νοστιµιές στην Καστανιά. Στην 
επιστροφή µας θα δούµε το χωριό Κάλιανοι, που αποτελεί πραγµατικό στολίδι της 
φύσης. Η ανθρώπινη παρουσία βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό 
περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και Αναστάσιµο δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝ∆ΗΛΑ - ΛΕΒΙ∆Ι - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
(200χλµ.) 
Πρωινό και αναχωρούµε για την Παναγιά Κανδήλα, η οποία είναι σφηνωµένη µέσα 
στη σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου. Συνεχίζουµε για το Λεβίδι, κωµόπολη της 
Αρκαδίας, χτισµένη στις ανατολικές πλευρές του Μαίναλου σε υψόµετρο 850µ. Θα 
έχουµε την ευκαιρία να περιπλανηθούµε στο γραφικό χωριό και να απολαύσουµε το 
Πασχαλινό µας γεύµα. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο και το απόγευµα ελεύθερος 
χρόνος στους κεντρικούς πεζόδροµους της Κορίνθου για βόλτα και καφέ. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΧΑΛΚΙ∆Α - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (635χλµ.)
Πρωινό και ξεκινάµε την επίσκεψη µας στο βράχο της Ακροκορίνθου σε ύψος 575µ. 
Η θέα προς τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα εκπληκτική. Το κοσµοπολίτικο Λουτράκι 
θα είναι ο επόµενος σταθµός µας. Εκεί θα περπατήσουµε στην παραλία και θα 
απολαύσουµε τον καφέ µας. Συνεχίζουµε για την Χαλκίδα, όπου θα γνωρίσουµε την 
πόλη και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



Τζουµέρκα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή. 
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής

Αράχωβα – Ερέτρια – Λειβαδιά – Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος  Άρτα – Πήγες Αχέροντα – Ζάλογγο –
 Καλαρρύτες – Βουργαρέλι – Πράµαντα – Συρράκο 

4 ηµ.4ηµ.
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1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΗΓΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ – ΖΑΛΟΓΓΟ – 
ΑΡΤΑ (400χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στα γραφεία µας και αναχώρηση. Φτάνουµε στη Γλυκή. 
Εκεί θεωρείται ότι βρίσκονται οι πηγές του Αχέροντα, του ποταµού που είναι 
συνυφασµένος από την αρχαιότητα µε το πέρασµα των ψυχών στον κόσµο του Άδη. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό. Συνεχίζουµε την πορεία µας για το Ζάλογγο, 
τον τόπο θυσίας των γυναικών του Σουλίου. Στο δρόµο µας για την Άρτα, θα 
σταµατήσουµε στο ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ παρακολούθηση του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΡΟ∆ΑΥΓΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ – ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΗΠΙΝΑΣ – 
ΚΑΛΑΡΡΥΤΕΣ - ΑΡΤΑ (170χλµ.) 
Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουµε για τη Ροδαυγή, µε την περίφηµη πλακοσκέπαστη 
εκκλησία της Αγ. Παρασκευής και το πέτρινο κωδωνοστάσιο. Συνεχίζουµε για το χωριό 
Καταρράκτης. Έπειτα θα φτάσουµε στην Ιερά Μονή Κηπίνας, ίσως το πιο εντυπωσιακό 
µοναστήρι της Ηπείρου. Συνεχίζουµε για τους Καλαρρύτες, τον ορεινό οικισµό που 
αποτελεί το διαµάντι που λάµπει στα Τζουµέρκα. Βρίσκεται σε υψόµετρο 1200 µέτρων 
και είναι πατρίδα ξακουστών αργυροχρυσοχόων. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για 
φαγητό εξ ιδίων. Επιστροφή στην Άρτα. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και 
Αναστάσιµο δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΕΤΑ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ - ΑΡΤΑ (120χλµ)
Πρωινό και ξεκινάµε να γνωρίσουµε την απαράµιλλη φυσική οµορφιά της ορεινής 
Άρτας. Πρώτη στάση µας στο Πέτα, που έγινε η ιστορική µάχη το 1822. Είναι κτισµένο 
αµφιθεατρικά, πάνω σε λόφο κατάφυτο από ελιές και εσπεριδοειδή. Ανηφορίζοντας θα 
συναντήσουµε το Βουργαρέλι, µε τις πετρόκτιστες βρύσες «Αρχόντω» και 
«Κρυστάλλω» µε τα τέσσερα και επτά στόµατα αντίστοιχα, εξαιρετικό στολίδι-στοιχείο 
της ταυτότητας του χωριού. Θα επισκεφτούµε και την κόκκινη εκκλησία γνωστή και ως 
Παναγία Βελλάς και τη Μονή Αγ. Γεωργίου του 1974. Επιστροφή στην Άρτα για το 
Πασχαλινό γεύµα µας. Ξεκούραση και το απόγευµα θα γνωρίσουµε την πόλη της 
Άρτας, µε το κάστρο και τις Βυζαντινές εκκλησίες, µε πιο χαρακτηριστική αυτή της 
Παναγίας της Παρηγορίτισσας. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΓΕΦΥΡΙ ΠΛΑΚΑΣ – ΑΝΕΜΟΤΡΥΠΑ - ΠΡΑΜΑΝΤΑ – ΣΥΡΡΑΚΟ – 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(400χλµ.)
Πρωινό και αναχωρούµε για την Πλάκα, όπου θα δούµε το αναστηλωµένο πλέον  
ιστορικό πέτρινο µονότοξο γεφύρι της. Συνεχίζοντας τη διαδροµή µας θα 
συναντήσουµε τα Άγναντα, ένα από τα µεγαλύτερα χωριά των Τζουµέρκων και λίγα 
χιλιόµετρα βορειότερα θα επισκεφτούµε το σπήλαιο Ανεµότρυπα, µε τα τρία επίπεδα 
και τον θάλαµο της Κόκκινης λίµνης. Επόµενη στάση µας στα Πράµαντα όπου θα 
έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια µεταβαίνουµε στο Συρράκο. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό εξ ιδίων. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδροµή Αγιόκαµπος- Γλύφα.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
- Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας. 
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
- Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙ∆Α (455χλµ.) 
Συγκέντρωση στο γραφείο µας και αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη στη Χαλκίδα και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Ξεκούραση και χρόνος για την πρώτη µας 
γνωριµία µε την όµορφη πόλη όπου θα παρατηρήσουµε το µοναδικό φαινόµενο της 
παλίρροιας, δηλαδή της αλλαγής της κατεύθυνσης των υδάτων, ανά έξι ώρες. Το 
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΑΡΑΧΩΒΑ - ΚΡΥΑ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ – ΛΕΙΒΑ∆ΙΑ – ΧΑΛΚΙ∆Α 
(220 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την Αράχωβα, που δικαίως θεωρείται η Μύκονος του 
χειµώνα. Συνεχίζοντας τη µέρα µας φθάνουµε στην Κρύα Λειβαδιάς. Ένα 
παραµυθένιο τοπίο µε καταρράκτες, αιωνόβιους πλατάνους, τρεχούµενα νερά, και 
πέτρινα γεφύρια. Χρόνος ελεύθερος. Τελευταίος µας σταθµός η Λειβαδιά. 
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης και δείπνο 
µε µαγειρίτσα. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΕΡΕΤΡΙΑ - ΧΑΛΚΙ∆Α (42χλµ.)  
Πρωινό και αναχώρηση για την Ερέτρια, µια κωµόπολη γεµάτη ιστορία. Το µεσηµέρι 
ακολουθεί το εορταστικό πασχαλινό γεύµα. Το απόγευµα θα γνωρίσουµε καλύτερα 
την πρωτεύουσα της Εύβοιας, τη Χαλκίδα. Θα επισκεφτούµε το περίφηµο ενετικό 
κάστρο του Καράµπαµπα, στο λόφο της Κανήθου, το οποίο διαθέτει υπέροχη θέα 
στην πόλη, τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, προστάτιδας της πόλης και 
θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για να περπατήσουµε στην πόλη και στην παραλία της. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΠΡΟΚΟΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ - ΑΙ∆ΗΨΟΣ – ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 
– ΓΛΥΦΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (380 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τµήµα του νησιού. Πρώτη µας στάση στη Νέα 
Αρτάκη, στην εκκλησία της Παναγίας Φανερωµένης. Ο ναός κτίστηκε το 1951 και 
ονοµάστηκε έτσι από το θαύµα της εµφάνισης της Παναγίας, ενώ θεωρείται από τα 
σηµαντικότερα προσκυνήµατα της Εύβοιας. Έπειτα, θα επισκεφθούµε το µοναστήρι 
του Αϊ Γιάννη του Ρώσου στο Προκόπι, για να προσκυνήσουµε το σκήνωµα του 
Αγίου. Θα συνεχίσουµε για τα λουτρά της Αιδηψού. Αναχώρηση για τον Αγιόκαµπο, 
και επιβίβαση στο πλοίο για τη Γλύφα. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη µας.

Χαλκίδα Ανατολική ΡωµυλίαΟρεινή Κορινθία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Συνοδός του γραφείου µας.
- Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων
-Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

∆ελφοί– Αράχωβα – Τρίκαλα Κορινθίας – Λίµνη ∆όξας – 
Παναγία Κανδύλα– Λεβίδι

4 ηµ.4ηµ.
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  - ΣΥΝΟΡΑ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (615 χλµ.) 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για τα σύνορα του Προµαχώνα. Είσοδος 
στη Βουλγαρία και διασχίζοντας µια όµορφη φυσική διαδροµή στις ήπιες πλαγιές της 
Στράντζας, θα φτάσουµε στη Μαύρη Θάλασσα και στην κοσµική παραθαλάσσια πόλη, 
την Μεσήµβρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και δείπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ (230χλµ.) 
Πρωινό και περνώντας από την Ηλιόλουστη Ακτή κατευθυνόµαστε προς την πόλη της 
Βάρνας η οποία αποτελεί σηµαντικό λιµάνι στα ανατολικά της χώρας και ψηφίζεται από 
τους Βούλγαρους ως η καλύτερη πόλη για να ζει κάποιος. Είναι γνωστή και ως ”Η 
Θαλάσσια Πρωτεύουσα” ή ”Η Καλοκαιρινή Πρωτεύουσα” της Βουλγαρίας. Αργότερα θα 
επισκεφτούµε και θα περιηγηθούµε στη Μονή Αλατζά, η οποία είναι χτισµένη 
ολόκληρη µέσα σε βράχο και αποτελεί έναν από τους πιο συχνά επισκεπτόµενους 
τουριστικούς χώρους της χώρας. Επίσης θα δούµε τη Μητρόπολη, το δραµατικό 
θέατρο και το Ενυδρείο. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά και την υπέροχη παραλία για 
φαγητό και βόλτα. Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΑΓΧΙΑΛΟΣ –- ΠΥΡΓΟΣ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ (90 χλµ.) 
Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για την Αγχίαλο όπου θα επισκεφθούµε την Μονή 
του Αγ. Γεωργίου. Εκεί βρίσκονται εξαιρετικά σπάνιες εικόνες. Συνεχίζουµε για την 
πόλη της Σωζόπολης. Ιδρύθηκε από Έλληνες αποίκους το 7ο αιώνα π.Χ. και είχε την 
ονοµασία Άνθεια, ενώ σύντοµα µετονοµάστηκε σε Απολλωνία εξαιτίας του ναού του 
Απόλλωνα που βρισκόταν στην περιοχή. Θα δούµε την παλιά πόλη, τον Ναό του Αγ. 
Γεωργίου, όπου υπάρχουν οστά του Αγ. Ιωάννη, τον Ναό της Παναγίας κα. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα και καφέ. Στη συνέχεια αναχώρηση για Πύργο (Burgas), µια όµορφη 
παραθαλάσσια πόλη. Έπειτα αναχώρηση για Μεσήµβρια, την πόλη µε τις 42 εκκλησίες. 
Θα δούµε τα τείχη της Αγ. Σοφίας και τα παλιά λουτρά. Το απόγευµα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο, διανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: ΠΥΡΓΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (615χλµ.) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επιστροφή µας. Με τις απαραίτητες 
στάσεις, κατευθυνόµαστε προς την Αλεξανδρούπολη. Στάση για φαγητό και συνεχί-
ζουµε το ταξίδι µας. Άφιξη στην πόλη µας το απόγευµα.

1η ηµέρα: Μ. Παρασκευή ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ∆ΕΛΦΟΙ – ΑΡΑΧΩΒΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
(580χλµ.)  
Συγκέντρωση στα γραφεία µας νωρίς το πρωί και αναχώρηση. Άφιξη στους 
∆ελφούς, τον Οµφαλό της γης και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο. Συνεχίζουµε 
για την Αράχωβα, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και φαγητό. Έπειτα θα 
κατευθυνθούµε προς την Κόρινθο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Το βράδυ θα παρακολουθήσουµε την 
περιφορά του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΤΡΙΚΑΛΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΣ - ΛΙΜΝΗ ∆ΟΞΑΣ – 
ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ (185χλµ.)
Πρωινό και ανεβαίνοντας το βουνό Ζήρεια φθάνουµε στα Τρίκαλα (τρεις συνοικίες ) 
και έπειτα στο Φενεό και στη λίµνη της ∆όξας. Τοπίο καταπληκτικό, η αλλιώς 
“Κορινθιακή Ελβετία”. Συνεχίζοντας µε τη Στυµφαλία, την αρχόντισσα της περιοχής. 
Κατόπιν, θα γευµατίσουµε τις παραδοσιακές τοπικές νοστιµιές στην Καστανιά. Στην 
επιστροφή µας θα δούµε το χωριό Κάλιανοι, που αποτελεί πραγµατικό στολίδι της 
φύσης. Η ανθρώπινη παρουσία βρίσκεται σε απόλυτη αρµονία µε το φυσικό 
περιβάλλον. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και Αναστάσιµο δείπνο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΝ∆ΗΛΑ - ΛΕΒΙ∆Ι - ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
(200χλµ.) 
Πρωινό και αναχωρούµε για την Παναγιά Κανδήλα, η οποία είναι σφηνωµένη µέσα 
στη σπηλιά ενός αγέρωχου βράχου. Συνεχίζουµε για το Λεβίδι, κωµόπολη της 
Αρκαδίας, χτισµένη στις ανατολικές πλευρές του Μαίναλου σε υψόµετρο 850µ. Θα 
έχουµε την ευκαιρία να περιπλανηθούµε στο γραφικό χωριό και να απολαύσουµε το 
Πασχαλινό µας γεύµα. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο και το απόγευµα ελεύθερος 
χρόνος στους κεντρικούς πεζόδροµους της Κορίνθου για βόλτα και καφέ. 
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΧΑΛΚΙ∆Α - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (635χλµ.)
Πρωινό και ξεκινάµε την επίσκεψη µας στο βράχο της Ακροκορίνθου σε ύψος 575µ. 
Η θέα προς τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα εκπληκτική. Το κοσµοπολίτικο Λουτράκι 
θα είναι ο επόµενος σταθµός µας. Εκεί θα περπατήσουµε στην παραλία και θα 
απολαύσουµε τον καφέ µας. Συνεχίζουµε για την Χαλκίδα, όπου θα γνωρίσουµε την 
πόλη και θα έχουµε ελεύθερο χρόνο. Μετά τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη το βράδυ 
στην πόλη µας.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο µε την αντίστοιχη διατροφή.
-Τις περιηγήσεις και τις εκδροµές όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Έµπειρο συνοδό του γραφείου µας.
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι αναφέρεται στο πρόγρα-
µµα ως προαιρετικό.
-Φόρο διαµονής.



ΣόφιαΟχρίδα 3&4ηµ. 3&4ηµ.
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1η ηµέρα : Μ. Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΠΙΤΟΛΑ - ΟΧΡΙ∆Α (235 χλµ.)
Αναχώρηση το πρωί από τα γραφεία µας και µέσω Αµύνταιου, Φλώρινας, άφιξη στο 
φυλάκιο της Νίκης, έλεγχος διαβατηρίων και στάση στα Duty free. Φτάνουµε στη 
Μπίτολα, το γνωστό µοναστηράκι. Χρόνος για περιήγηση στην πόλη και προαιρετικό 
γεύµα. Αναχώρηση για την Οχρίδα. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια 
και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Προσκύνηµα Επιταφίου σε ορθόδοξη 
εκκλησία της πόλης. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.
 
2η ηµέρα: Μ. Σάββατο ΟΧΡΙ∆Α – ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΡΟΥ - ΟΣΙΟΣ ΝΑΟΥΜ  
Πρωινό και φθάνουµε στο Μουσείο Νερού, την προϊστορική πόλη στο νερό ή όπως 
είναι γνωστή ως «Ο κόλπος των οστών». Θα θαυµάσουµε ένα Πλωτό Μουσείο, 
µοναδικό στο είδος του, στο οποίο στήθηκε ένας προϊστορικός οικισµός σε 8.500 τ.µ. 
Συνεχίζουµε για το Βυζαντινό µοναστήρι του ΟΣΙΟΥ ΝΑΟΥΜ, µε τις εκπληκτικές 
τοιχογραφίες, που βρίσκεται στη νότια πλευρά της λίµνης. Εδώ µπορείτε να 
ψωνίσετε είδη λαϊκής τέχνης και κοσµήµατα που κατασκευάζονται από λέπια 
ψαριών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για γεύµα. Το απόγευµα επίσκεψη στην πόλη της 
Οχρίδας. Θα έχουµε την ευκαιρία να περιδιαβούµε τα στενά σοκάκια της παλιάς 
πόλης µε τα γραφικά µαγαζάκια και να απολαύουµε τον καφέ µας, µε θέα την 
πανέµορφη λίµνη. Το βράδυ δείπνο και θα παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη 
Λειτουργία. ∆ιανυκτέρευση. 

3η ηµέρα: Κυριακή του Πάσχα  ΟΧΡΙ∆Α περιήγηση πόλης  – ΣΤΡΟΥΓΓΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για την περιήγηση στην πόλη της Οχρίδας όπου θα 
επισκεφτούµε τους Βυζαντινούς θησαυρούς της Ιερουσαλήµ των Βαλκάνιων. Θα
δούµε το µεγαλοπρεπές άγαλµα των αδερφών Κύριλλου και Μεθόδιου και θα 
επισκεφτούµε την εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Ελεύθερος χρόνος στον πεζόδροµο 
της πόλης για ψώνια και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για γεύµα και ξεκούραση. 
Το απόγευµα επίσκεψη στη γειτονική Στρούγκα, για να κάνουµε µια βόλτα στα 
σοκάκια της γραφικής κωµόπολης. Επίσκεψη στο µουσείο φυσικής Ιστορίας του 
Ρώσου γιατρού Νικολάι Νεζλοµπίνσκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, 
διανυκτέρευση.  

4η ηµέρα : ΟΧΡΙ∆Α  - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΛΙΜΝΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (265 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για µια υπέροχη µίνι κρουαζιέρα στη λίµνη ( προαιρετικά), ή 
µια βόλτα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο για γεύµα. 
Και η επιστροφή µας αρχίζει. Με διάφορες απαραίτητες στάσεις επιστρέφουµε στη 
Θεσσαλονίκη.
 
Σηµείωση: Στο 3ηµερο πρόγραµµα δεν πραγµατοποιείται η 3η µέρα και η περιήγηση 
στην πόλη της Οχρίδας γίνεται το απόγευµα της 2ης µέρας.

1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ (310 χλµ)
Αναχώρηση το πρωί από το γραφείο µας για τα σύνορα του Προµαχώνα. ∆ιέλευση 
συνόρων και σύντοµη στάση για καφέ στα Duty Free. Συνεχίζουµε µε προορισµό το 
Μοναστήρι της Ρίλλας που βρίσκεται σε υψόµετρο1147 µέτρων. Ξενάγηση στο
µοναστήρι όπου θα δούµε την εκκλησία της Γεννήσεως της Θεοτόκου, το παρεκκλήσι 
της Μεταµόρφωσης του Χριστού, τον µεσαιωνικό πύργο του Χρέλιο και κυρίως το
κοµψοτέχνηµα του Σταυρού του Ραφαήλ. Το µοναστήρι στεγάζει επίσης µια πλούσια 
συλλογή από ανεκτίµητα έγγραφα, χειρόγραφα και εικόνες, µια εθνογραφική συλλογή 
κοσµηµάτων και χαλιών καθώς και βιβλιοθήκη µε 16.000 βιβλία. Προαιρετικό γεύµα 
σε παραδοσιακή ταβέρνα. Συνεχίζοντας, φθάνουµε το απόγευµα στην Πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας, τη Σόφια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας και χρόνος 
ελεύθερος για την παρακολούθηση του Επιταφίου. 

2η ηµέρα: ΣΟΦΙΑ ξενάγηση πόλης - BITOΣΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σηµερινή µας µέρα είναι αφιερωµένη στη ξενάγηση της 
πόλης. Θα δούµε το άγαλµα του Τσάρου ελευθερωτή, τις εκκλησίες της Αγίας 
Κυριακής, της Αγίας Σοφίας, του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα), τον Καθεδρικό ναό του 
Αλεξάνδρου Νέφσκι, την Όπερα, και το Θέατρο Ιβάν Βάζωφ. Προαιρετικά µετάβαση 
στην αγορά ή στο τελεφερίκ για καφέ στην κορυφή του βουνού Βίτοσα µε την 
καταπληκτική θέα (εφόσον λειτουργεί). Κατά την επιστροφή µας θα δούµε το Μνηµείο 
της Ειρήνης (Καµπάνες). Στο µνηµείο αυτό υπάρχουν καµπάνες που έχουν δωριστεί 
από τα παιδιά όλου του κόσµου, συνεισφορά στην παγκόσµια Ειρήνη. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης. 

3η ηµέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (130 + 130 χλµ) 
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Κτισµένη στις όχθες του ποταµού 
Έβρου και ανάµεσα σε επτά λόφους είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας 
µε σηµαντική θέση στην οικονοµία, στο εµπόριο και στις επιστήµες. Θα επισκεφθούµε 
την εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το λαογραφικό µουσείο Κου-
γιουµτζόγλου και το σπίτι του Λαµαρτίνου. Συνεχίζοντας προς τη νότια πλευρά της 
παλαιάς πόλης θα δούµε το Ρωµαϊκό Θέατρο µε την πανοραµική θεά προς την πόλη, 
τον λόφο των Απελευθερωτών, τον πύργο του Ρολογιού και το Ιµαρέτ τζαµί. 
Ελεύθερος χρόνος για µια γνωριµία µε την όµορφη πόλη και επιστροφή στη Σόφια. Το 
βράδυ προαιρετική διασκέδαση µε φολκλορικό και λαϊκό πρόγραµµα. 

4η ηµέρα: ΣΟΦΙΑ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (310 χλµ) 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για µια τελευταία βόλτα στην αγορά της πόλης. 
Εναλλακτικά µπορείτε εξ ιδίων να επισκεφθείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας ή το Μουσείο Κρύπτη του Αλ. Νέφσκι. Το µεσηµέρι αναχώρηση για 
το Σαντάνσκι, ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης και το απόγευµα αναχωρούµε 
για Θεσσαλονίκη και άφιξη νωρίς το βράδυ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την 3ηµερη εκδροµή γίνεται αναπροσαρµογή του προγράµµατος για 
να γίνουν όλες οι επισκέψεις εκτός από την επίσκεψη στη Βίτοσα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
-Συνοδός του γραφείου µας.
- Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων
-Ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-Τις µεταφορές µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις που αναφέρονται στο πρόγραµµα.
-Συνοδό του γραφείου µας.
-Τις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
-Πλήρη διατροφή (πρωινό - γεύµα – δείπνο).
-Ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης.
-Φ.Π.Α.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Εισόδους µουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ότι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως 
προαιρετικό. 

Βελιγράδι Σιδηρές Πύλες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
- Συνοδός του γραφείου µας.
-Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
- Συνοδός του γραφείου µας.
-Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

4ηµ 4ηµ
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι(634 χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο γραφείο µας και αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Αφού πραγµατοποιήσουµε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Με την 
καθοδήγηση του έµπειρου συνοδού µας σας προτείνουµε να περπατήσετε στον 
µεγάλο πεζόδροµο της οδού KnezMihailova, όπου θα βρείτε πολλά και όµορφα 
καταστήµατα αλλά και ατµοσφαιρικά εστιατόρια για να δειπνήσετε. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι Περιήγηση πόλης 
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας στο Βελιγράδι, το οποίο είναι µια πόλη µε 
πολλά µνηµεία. Η Σερβία έχει τη δική της µεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουµε 
από τον συνοδό µας. Θα δούµε τα κατεστραµµένα ακόµη κτίρια από τον πόλεµο των 
Νατοϊκών δυνάµεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο 
οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες µέρες αµυνόµενοι, το κρατικό Θέατρο, το  
Εθνικό και εθνολογικό µουσείο,  τη Βουλή, το ∆ηµαρχείο της πόλης και το Σερβικό 
Πατριαρχείο. Επίσης, δεν θα παραλείψουµε να επισκεφτούµε τη φυλακή, όπου οι 
Τούρκοι κρατούσαν αιχµάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο 
µαζί µε τους συντρόφους του. Προς τιµή του σήµερα οι Σέρβοι έστησαν µνηµείο µε 
την προτοµή του σε περίοπτη θέση, απέναντι από το πάρκο του Καλεµέγκνταν, 
ονόµασαν δε το δρόµο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή µας, χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη για βόλτα και φαγητό εξ’ ιδίων. Για το βράδυ θα ακολουθήσει 
προαιρετική βραδινή έξοδος όπου θα ξεκινήσουµε µε την πανοραµική µας 
περιήγηση θαυµάζοντας φωτισµένα τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το 
µοναδικό κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούµε προαιρετικά στα ειδικά 
ποταµόπλοια για µια µίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούµε την πόλη από µια άλλη οπτική 
γωνία. Η κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Zemun (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι – ΝΟΒΙΣΑΝΤ περιήγηση – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (186 χλµ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για την πόλη του ΝόβιΣαντ (προαιρετική εκδροµή) 
Φθάνουµε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουµε την περιήγησή 
µας από το κάστρο Petrovaradin, µε την πανέµορφη θέα στον ποταµό ∆ούναβη. 
Συνεχίζουµε µε την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το δηµαρχείο. Χρόνος 
ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδροµο για καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια επιστροφή 
στο Βελιγράδι. Για το βράδυ σας προτείνουµε να πραγµατοποιήσετε µία τελευταία 
βόλτα στον κεντρικό πεζόδροµο και να γευτείτε την περίφηµη Σέρβικη κουζίνα.
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι – ΝΙΣ  – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο Μέγας 
Κωνσταντίνος. Σύντοµη περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουµε για τα σύνορα 
Ευζώνων. Μετά από τις απαραίτητες καθοδόν στάσεις, άφιξη στην πόλης µας αργά το 
βράδυ.

1η ηµέρα: Μεγάλη  Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ (569 χλµ)   
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 06:00 µε προορισµό το Λεπένσκι Βίρ στη Σερβία. 
∆ιέλευση συνόρων, στάση στα αφορολόγητα καταστήµατα για πιθανές αγορές. 
Έλεγχος στα σύνορα των Σκοπίων και συνέχιση του ταξιδιού µας. Περνώντας 
περιφερειακά από τις πόλεις Βέλες, Σκόπια, Κουµάνοβο, φτάνουµε στα επόµενα 
Σερβοσκοπιανά σύνορα. Μετά από τον τελωνειακό έλεγχο και περνώντας 
περιφερειακά από τις πόλεις Nis, Zajecar, Bor, Donji, Milanovac, φτάνουµε το 
απόγευµα στο Λεπένσκι Βιρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, για την ακολουθία του Επιταφίου. ∆είπνο – 
∆ιανυκτέρευση. 
                                                         
2η ηµέρα: Μεγάλο Σάββατο   ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ –  ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (300 χλµ)   
Πρωινό και αναχώρηση για µια ολοήµερη εκδροµή στο Βελιγράδι. Ξενάγηση στην 
υπέροχη πόλη που βρίσκεται στην συµβολή των ποταµών  Σάββα και  ∆ούναβη. Θα 
δούµε την κεντρική οδό Μιχαήλοβα, το µεσαιωνικό κάστρο  Καλεµέγκνταν, τον Πύργο 
Νebosja που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την παλιά πόλη 
Κόσαντσιτς µε τα γραφικά πλακόστρωτα δροµάκια, την κεντρική πλατεία της 
∆ηµοκρατίας µε το άγαλµα του πρίγκιπα Μιχαήλ, το Εθνικό Θέατρο, το Εθνικό 
Μουσείο, το Κοινοβούλιο, το σιντριβάνι Τεράζιε και τον Ναό του Αγίου Σάββα 
(µεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων). Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας.  Επιστροφή 
στο Λεπένσκι Βιρ. Το βράδυ θα δειπνήσουµε στο ξενοδοχείο µας και έπειτα θα 
παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του ΠΑΣΧΑ ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ – HE DJERDAP 
Πρωινό και αναχώρηση για γνωριµία µε την περιοχή που µας φιλοξενεί. Θα 
επισκεφθούµε τον βασιλιά των υδροηλεκτρικών σταθµών – τον σταθµό HE DJERDAP, 
στα σύνορα Σερβίας και Ρουµανίας, στις νότιες απολήξεις των Καρπαθίων, για την 
κατασκευή του οποίου χρειάστηκε ν’ ανασκαφθούν 13.400.000 κ.µ. άµµου. 
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας, για ξεκούραση. Το απόγευµα θα επισκεφθούµε τον 
αρχαιολογικό χώρο του Λεπένσκι Βίρ. Σ’ αυτήν την περιοχή τις λεγόµενες ‘Σιδηρές 
Πύλες’ του ∆ούναβη ανακαλύφθηκε οικισµός µεγάλης αρχαιολογικής αξίας µε 
διάρκεια ζωής 9000 χρόνων. Ένας οικισµός µ’ ένα δικό του, ιδιότυπο αρχιτεκτονικό 
στυλ, που είχε αναπτύξει έναν µικρής κλίµακας εξελιγµένο µεσολιθικό πολιτισµό, που 
επιβίωσε για χιλιετηρίδες σε απόλυτη αρµονία µε τη φύση.  Χρόνος ελεύθερος µέχρι 
την ώρα του δείπνου µας στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ – ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (569 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την 3η  µεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νίς, χτισµένη στις 
όχθες του ποταµού Νισσάβα, και γενέτειρα του Μ. Κωνσταντίνου. Χρόνος ελεύθερος. 
Συνεχίζοντας την επιστροφή µας και περνώντας τα σύνορα Σερβίας – Σκοπίων, και 
Σκοπίων – Ελλάδας, φθάνουµε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.  

Λεπένσκι Βιρ - Βελιγράδι



Βελιγράδι Σιδηρές Πύλες

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
- Συνοδός του γραφείου µας.
-Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
-∆ιαµονή και διατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
-Μετακινήσεις µε πούλµαν του γραφείου µας.
-Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
- Συνοδός του γραφείου µας.
-Φ.Π.Α.
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :
-Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
-∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
- Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

4ηµ 4ηµ
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1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι(634 χλµ.)
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο γραφείο µας και αναχώρηση για το Βελιγράδι. 
Αφού πραγµατοποιήσουµε τις απαραίτητες στάσεις, άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Με την 
καθοδήγηση του έµπειρου συνοδού µας σας προτείνουµε να περπατήσετε στον 
µεγάλο πεζόδροµο της οδού KnezMihailova, όπου θα βρείτε πολλά και όµορφα 
καταστήµατα αλλά και ατµοσφαιρικά εστιατόρια για να δειπνήσετε. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι Περιήγηση πόλης 
Πρωινό και ξεκινάµε την περιήγηση µας στο Βελιγράδι, το οποίο είναι µια πόλη µε 
πολλά µνηµεία. Η Σερβία έχει τη δική της µεγάλη ιστορία, την οποία θα ακούσουµε 
από τον συνοδό µας. Θα δούµε τα κατεστραµµένα ακόµη κτίρια από τον πόλεµο των 
Νατοϊκών δυνάµεων, απέναντι στην ανίσχυρη αλλά περήφανη Σερβία, που ωστόσο 
οι κάτοικοι της κράτησαν 78 ολόκληρες µέρες αµυνόµενοι, το κρατικό Θέατρο, το  
Εθνικό και εθνολογικό µουσείο,  τη Βουλή, το ∆ηµαρχείο της πόλης και το Σερβικό 
Πατριαρχείο. Επίσης, δεν θα παραλείψουµε να επισκεφτούµε τη φυλακή, όπου οι 
Τούρκοι κρατούσαν αιχµάλωτο τον ήρωα της Ελληνικής επανάστασης Ρήγα Φεραίο 
µαζί µε τους συντρόφους του. Προς τιµή του σήµερα οι Σέρβοι έστησαν µνηµείο µε 
την προτοµή του σε περίοπτη θέση, απέναντι από το πάρκο του Καλεµέγκνταν, 
ονόµασαν δε το δρόµο σε οδό Ρήγα Φεραίου. Μετά την περιήγησή µας, χρόνος 
ελεύθερος στην πόλη για βόλτα και φαγητό εξ’ ιδίων. Για το βράδυ θα ακολουθήσει 
προαιρετική βραδινή έξοδος όπου θα ξεκινήσουµε µε την πανοραµική µας 
περιήγηση θαυµάζοντας φωτισµένα τα βασικά αξιοθέατα της πόλης και βεβαίως το 
µοναδικό κάστρο αυτής. Στην συνέχεια θα επιβιβαστούµε προαιρετικά στα ειδικά 
ποταµόπλοια για µια µίνι κρουαζιέρα, όπου θα δούµε την πόλη από µια άλλη οπτική 
γωνία. Η κρουαζιέρα θα καταλήξει στο Zemun (παλιά περιοχή του Βελιγραδίου). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι – ΝΟΒΙΣΑΝΤ περιήγηση – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (186 χλµ.)
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για την πόλη του ΝόβιΣαντ (προαιρετική εκδροµή) 
Φθάνουµε στην πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα όπου θα ξεκινήσουµε την περιήγησή 
µας από το κάστρο Petrovaradin, µε την πανέµορφη θέα στον ποταµό ∆ούναβη. 
Συνεχίζουµε µε την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό και το δηµαρχείο. Χρόνος 
ελεύθερος στον κεντρικό πεζόδροµο για καφέ και φαγητό. Στη συνέχεια επιστροφή 
στο Βελιγράδι. Για το βράδυ σας προτείνουµε να πραγµατοποιήσετε µία τελευταία 
βόλτα στον κεντρικό πεζόδροµο και να γευτείτε την περίφηµη Σέρβικη κουζίνα.
∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι – ΝΙΣ  – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (650 χλµ.)
Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις, όπου γεννήθηκε ο Μέγας 
Κωνσταντίνος. Σύντοµη περιήγηση στην πόλη και συνεχίζουµε για τα σύνορα 
Ευζώνων. Μετά από τις απαραίτητες καθοδόν στάσεις, άφιξη στην πόλης µας αργά το 
βράδυ.

1η ηµέρα: Μεγάλη  Παρασκευή  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ (569 χλµ)   
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 06:00 µε προορισµό το Λεπένσκι Βίρ στη Σερβία. 
∆ιέλευση συνόρων, στάση στα αφορολόγητα καταστήµατα για πιθανές αγορές. 
Έλεγχος στα σύνορα των Σκοπίων και συνέχιση του ταξιδιού µας. Περνώντας 
περιφερειακά από τις πόλεις Βέλες, Σκόπια, Κουµάνοβο, φτάνουµε στα επόµενα 
Σερβοσκοπιανά σύνορα. Μετά από τον τελωνειακό έλεγχο και περνώντας 
περιφερειακά από τις πόλεις Nis, Zajecar, Bor, Donji, Milanovac, φτάνουµε το 
απόγευµα στο Λεπένσκι Βιρ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την 
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, για την ακολουθία του Επιταφίου. ∆είπνο – 
∆ιανυκτέρευση. 
                                                         
2η ηµέρα: Μεγάλο Σάββατο   ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ –  ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι (300 χλµ)   
Πρωινό και αναχώρηση για µια ολοήµερη εκδροµή στο Βελιγράδι. Ξενάγηση στην 
υπέροχη πόλη που βρίσκεται στην συµβολή των ποταµών  Σάββα και  ∆ούναβη. Θα 
δούµε την κεντρική οδό Μιχαήλοβα, το µεσαιωνικό κάστρο  Καλεµέγκνταν, τον Πύργο 
Νebosja που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου, την παλιά πόλη 
Κόσαντσιτς µε τα γραφικά πλακόστρωτα δροµάκια, την κεντρική πλατεία της 
∆ηµοκρατίας µε το άγαλµα του πρίγκιπα Μιχαήλ, το Εθνικό Θέατρο, το Εθνικό 
Μουσείο, το Κοινοβούλιο, το σιντριβάνι Τεράζιε και τον Ναό του Αγίου Σάββα 
(µεγαλύτερος ναός των Βαλκανίων). Ελεύθερος χρόνος στη διάθεσή σας.  Επιστροφή 
στο Λεπένσκι Βιρ. Το βράδυ θα δειπνήσουµε στο ξενοδοχείο µας και έπειτα θα 
παρακολουθήσουµε την Αναστάσιµη λειτουργία. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Κυριακή του ΠΑΣΧΑ ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ – HE DJERDAP 
Πρωινό και αναχώρηση για γνωριµία µε την περιοχή που µας φιλοξενεί. Θα 
επισκεφθούµε τον βασιλιά των υδροηλεκτρικών σταθµών – τον σταθµό HE DJERDAP, 
στα σύνορα Σερβίας και Ρουµανίας, στις νότιες απολήξεις των Καρπαθίων, για την 
κατασκευή του οποίου χρειάστηκε ν’ ανασκαφθούν 13.400.000 κ.µ. άµµου. 
Επιστρέφουµε στο ξενοδοχείο µας, για ξεκούραση. Το απόγευµα θα επισκεφθούµε τον 
αρχαιολογικό χώρο του Λεπένσκι Βίρ. Σ’ αυτήν την περιοχή τις λεγόµενες ‘Σιδηρές 
Πύλες’ του ∆ούναβη ανακαλύφθηκε οικισµός µεγάλης αρχαιολογικής αξίας µε 
διάρκεια ζωής 9000 χρόνων. Ένας οικισµός µ’ ένα δικό του, ιδιότυπο αρχιτεκτονικό 
στυλ, που είχε αναπτύξει έναν µικρής κλίµακας εξελιγµένο µεσολιθικό πολιτισµό, που 
επιβίωσε για χιλιετηρίδες σε απόλυτη αρµονία µε τη φύση.  Χρόνος ελεύθερος µέχρι 
την ώρα του δείπνου µας στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΛΕΠΕΝΣΚΙ ΒΙΡ – ΝΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (569 χλµ)
Πρωινό και αναχώρηση για την 3η  µεγαλύτερη πόλη της Σερβίας, το Νίς, χτισµένη στις 
όχθες του ποταµού Νισσάβα, και γενέτειρα του Μ. Κωνσταντίνου. Χρόνος ελεύθερος. 
Συνεχίζοντας την επιστροφή µας και περνώντας τα σύνορα Σερβίας – Σκοπίων, και 
Σκοπίων – Ελλάδας, φθάνουµε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ.  

Λεπένσκι Βιρ - Βελιγράδι



 

 

22/4 4 

HELLINIS 3*, 
Κανόνι 229€ 249€ 79€ - +85€ +40€ - 

DASSIA BEACH 
2*, Δασιά 235€ 255€ 89€ 145€ +95€ - - 

AMALIA 3*, 
Δασιά 269€ 289€ 89€ - +95€ - - 

ALEXANDROS 
4*, Πέραμα 279€ 299€ 89€ 169€ +110€ - +25€ 

MAGNA 
GRAECIA 4*, 

Δασιά  
299€ 319€ 89€ 195€ +120€ - +25€ 

22/4 5 ALEXANDROS 
4*, Πέραμα 319€ 339€ 109€ 199€ +135€ - +30€ 

22/4 4 

AVRA BEACH 3*, 
Νυδρί Πρωινό 159€ 179€ 109€ - +70€ +45€ - 

IANOS 3*, πόλη Πρωινό 179€ 199€ - - +90€ +45€ +15€ 
IANOS 3*, 

πόλη(μεζονέτα) Πρωινό 199€ 219€ 79€ 95€ +110€ +45€ +25€ 

LEFKAS 3* sup, 
πόλη Πρωινό 219€ 239€ 109€ - +130€ +45€ +15€ 

IONION STAR 4* 
, πόλη Πρωινό 229€ 249€ 85€ - +120€ +45€ - 

22/4 4 

DIANA 4*/ 
PALATINO 4* Πρωινό 239€ 259€ 179€ - +90€ +45€ - 

FILOXENIA 4*, 
Τσιλιβί  

249€ 269€ 119€ 199€ +90€ - - 

DIANA PALACE 4*, 
Αργάσι 269€ 289€ 119€ 199€ +110€ - - 

22/4 4 

MIRABEL 3*, 
Αργοστόλι Πρωινό 189€ 209€ 139€ - +60€ +45€ - 

MOUIKIS 3*, 
Αργοστόλι Πρωινό 199€ 219€ 139€ - +70€ +45€ - 

KEFALONIA 
GRAND 4*, 
Αργοστόλι 

Πρωινό 219€ 239€ 159€ - +95€ +45€ - 

 22/4 4 MENTOR 3*, 
Βαθύ Πρωινό 189€ 209€ +85€ +50€ - 

22/4 4 

IONIAN P, Λυγιά 
Πρεβέζης 189€ 209€ 119€ 119€ +65€ - - 

MARGARONA 3* 
sup, Πρέβεζα 229€ 249€ 99€ - +110€ - - 

23/4 3 

OCEAN 3*, 
Καστροσυκιά Πρωινό 129€ 149€ 89€ - +50€ +45€ - 

IONIAN P, Λυγιά 
Πρεβέζης 149€ 169€ 99€ 99€ +50€ - - 

22/4 4 GALAXY 3* sup, 
Πόρτο Χέλι  +120€ - +20€ 

22/4 4 

EPIDAVRIA 3* 
Τολό 199€ 219€ 95€ - +70€ - - 

ASTERIA 4*, 
Τολό 

 
239€ 259€ 95€ - +110€ - - 

22/4 4 

ΜΙΤΗΟ 3*, 
Αιδηψός Πρωινό 139€ 159€ 119€ - +60€ +40€ - 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ 2*, 
Αιδηψός Πρωινό 139€ 159€ 119€ - +60€ +40€ - 

ΛΗΤΩ 3*, 
Αιδηψός 179€ 199€ 139€ - +60€ - - 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
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ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΙΘΑΚΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟΛΟ

ΒΟΡΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ

99€ 139€

249€ 269€ 129€ 129€

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
30/4 - 2/5

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

30/4 - 2/5

30/4 - 2/5

3ΗΜ 3ΗΜ

3ΗΜ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
30/4 - 2/5 3ΗΜ

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
30/4 - 2/5 3ΗΜ

ΟΧΡΙ∆Α
30/4 - 2/5 3ΗΜ

ΣΟΦΙΑ
30/4 - 2/5 3ΗΜ

ΛΕΥΚΑ∆Α
30/4 - 2/53ΗΜ

Β. ΕΥΒΟΙΑ / ΑΙ∆ΗΨΟΣ
30/4 - 2/53ΗΜ

ΛΑΜΙΑ/ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
30/4 - 2/53ΗΜ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
30/4 - 2/53ΗΜ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
30/4 - 2/53ΗΜ



 

 

22/4 4 

HELLINIS 3*, 
Κανόνι 229€ 249€ 79€ - +85€ +40€ - 

DASSIA BEACH 
2*, Δασιά 235€ 255€ 89€ 145€ +95€ - - 

AMALIA 3*, 
Δασιά 269€ 289€ 89€ - +95€ - - 

ALEXANDROS 
4*, Πέραμα 279€ 299€ 89€ 169€ +110€ - +25€ 

MAGNA 
GRAECIA 4*, 

Δασιά  
299€ 319€ 89€ 195€ +120€ - +25€ 

22/4 5 ALEXANDROS 
4*, Πέραμα 319€ 339€ 109€ 199€ +135€ - +30€ 

22/4 4 

AVRA BEACH 3*, 
Νυδρί Πρωινό 159€ 179€ 109€ - +70€ +45€ - 

IANOS 3*, πόλη Πρωινό 179€ 199€ - - +90€ +45€ +15€ 
IANOS 3*, 

πόλη(μεζονέτα) Πρωινό 199€ 219€ 79€ 95€ +110€ +45€ +25€ 

LEFKAS 3* sup, 
πόλη Πρωινό 219€ 239€ 109€ - +130€ +45€ +15€ 

IONION STAR 4* 
, πόλη Πρωινό 229€ 249€ 85€ - +120€ +45€ - 

22/4 4 

DIANA 4*/ 
PALATINO 4* Πρωινό 239€ 259€ 179€ - +90€ +45€ - 

FILOXENIA 4*, 
Τσιλιβί  

249€ 269€ 119€ 199€ +90€ - - 

DIANA PALACE 4*, 
Αργάσι 269€ 289€ 119€ 199€ +110€ - - 

22/4 4 

MIRABEL 3*, 
Αργοστόλι Πρωινό 189€ 209€ 139€ - +60€ +45€ - 

MOUIKIS 3*, 
Αργοστόλι Πρωινό 199€ 219€ 139€ - +70€ +45€ - 

KEFALONIA 
GRAND 4*, 
Αργοστόλι 

Πρωινό 219€ 239€ 159€ - +95€ +45€ - 

 22/4 4 MENTOR 3*, 
Βαθύ Πρωινό 189€ 209€ +85€ +50€ - 

22/4 4 

IONIAN P, Λυγιά 
Πρεβέζης 189€ 209€ 119€ 119€ +65€ - - 

MARGARONA 3* 
sup, Πρέβεζα 229€ 249€ 99€ - +110€ - - 

23/4 3 

OCEAN 3*, 
Καστροσυκιά Πρωινό 129€ 149€ 89€ - +50€ +45€ - 

IONIAN P, Λυγιά 
Πρεβέζης 149€ 169€ 99€ 99€ +50€ - - 

22/4 4 GALAXY 3* sup, 
Πόρτο Χέλι  +120€ - +20€ 

22/4 4 

EPIDAVRIA 3* 
Τολό 199€ 219€ 95€ - +70€ - - 

ASTERIA 4*, 
Τολό 

 
239€ 259€ 95€ - +110€ - - 

22/4 4 

ΜΙΤΗΟ 3*, 
Αιδηψός Πρωινό 139€ 159€ 119€ - +60€ +40€ - 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ 2*, 
Αιδηψός Πρωινό 139€ 159€ 119€ - +60€ +40€ - 

ΛΗΤΩ 3*, 
Αιδηψός 179€ 199€ 139€ - +60€ - - 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ

EARLY
BOOKING

ΤΙΜΗ
ΣΕ

ΔΙΚΛΙΝΟ
ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ

12 ΕΤΩΝ

2ο ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ

12 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΒ/ΝΣΗ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ Θ
ΕΑ

Θ
Α

Λ
Α

ΣΣ
Α

ΕΟ
ΡΤ

Α
ΣΤ

ΙΚ
Α

ΑΝΑΧ ΗΜ

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Πρωινό

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)
Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)
Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)
Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)
Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΙΘΑΚΗ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΤΟΛΟ

ΒΟΡΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ

99€ 139€

249€ 269€ 129€ 129€

ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ
30/4 - 2/5

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

30/4 - 2/5

30/4 - 2/5

3ΗΜ 3ΗΜ

3ΗΜ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
30/4 - 2/5 3ΗΜ

Α∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
30/4 - 2/5 3ΗΜ

ΟΧΡΙ∆Α
30/4 - 2/5 3ΗΜ

ΣΟΦΙΑ
30/4 - 2/5 3ΗΜ

ΛΕΥΚΑ∆Α
30/4 - 2/53ΗΜ

Β. ΕΥΒΟΙΑ / ΑΙ∆ΗΨΟΣ
30/4 - 2/53ΗΜ

ΛΑΜΙΑ/ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
30/4 - 2/53ΗΜ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
30/4 - 2/53ΗΜ

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ
30/4 - 2/53ΗΜ



 

23/4 3 

ΜΙΤΗΟ 3*, 
Αιδηψός Πρωινό 109€ 129€ 89€ - +45€ +40€ - 

ΑΡΤΕΜΗΣΙΟ 2*, 
Αιδηψός Πρωινό 109€ 129€ 89€ - +45€ +40€ - 

ΛΗΤΩ 3*, 
Αιδηψός 139€ 159€ 99€ - +45€ - - 

22/4 4 

LEVADIA 3*, 
standard room Πρωινό 169€ 189€ 99€ - +75€ +45€ - 

LEVADIA 3*, 
Superior room Πρωινό 189€ 209€ 119€ - +95€ +45€ - 

22/4 4 ELENA 3* Πρωινό 165€ 185€ 99€ - +55€ +45€ - 
23/4 3 ELENA 3* Πρωινό 119€ 139€ 89€ - +45€ +45€ - 

22/4 4 

LICHΝOS BAY 3*, 
Λύχνος 219€ 239€ 79€ 219€ +75€ - - 

PARGA BEACH5* 
Χρυσογιάλι 279€ 299€ 99€ 159€ +140€ - - 

22/4 4 LIBERTY 3*, 
Μεσολόγγι Πρωινό 129€ 149€ 79€ 99€ +40€ +45€ - 

22/4 4 
FLISVOS 2* Πρωινό 199€ 219€ 169€ - +70€ +45€ +20€ 
OSTRIA 3* Πρωινό 209€ 229€ 159€ - +85€ +45€ +25€ 

22/4 5 

ASTIR 4*,Πάτρα 
DIOSCURI 3* 

EPIDAVIA 3*, Τολό 

Πρωινό + 3 γεύματα 
(εορταστικά) 265€ 285€ 169€ - +95€ - - 

ASTIR 4*,Πάτρα 
MANIATIS 3* sup  

EPIDAVIA 3*, Τολό 
Πρωινό + 3 γεύματα 

(εορταστικά) 289€ 309€ 189€ - +109€ - - 

 22/4 
 

6 
 

ASTIR 4*,Πάτρα 
DIOSCURI 3*  

EPIDAVIA 3*, Τολό 

Πρωινό + 4 γεύματα 
(εορταστικά) 299€ 319€ 199€ - +115€ - - 

ASTIR 4*,Πάτρα 
MANIATIS 3* sup  

EPIDAVIA 3*, Τολό 
Πρωινό + 4 γεύματα 

(εορταστικά) 329€ 349€ 219€ - +129€ - - 

22/4 4 ALEX 2*, 
Τρίπολη Πρωινό 139€ - +90€ +45€ - 

22/4 4 DELPHI BEACH 
4*, Ερατεινή 289€ 309€ 85€ 185€ +135€ - +20€ 

22/4 4 

POTOS 3*, 
Ποτός 195€ 215€ 139€ - +85€ - - 

ZOE 4*, 
Λιμενάρια 229€ 249€ 179€ 119€ +105€ - - 

23/4 

POTOS 3*, 
Ποτός 149€ 169€ 99€ - +55€ - - 

ZOE 4*, 
Λιμενάρια 169€ 189€ 129€ 99€ +75€ - - 

22/4 4 
ΝΕΦΕΛΗ 4* Πρωινό 159€ 179€ 69€ - +65€ +45€ - 

RAMADA 5* 269€ 289€ 69€ 129€ +95€ - +25€ 

23/4 3 
ΝΕΦΕΛΗ 4* Πρωινό 119€ 139€ 59€ - +45€ +45€ - 

RAMADA 5* 229€ 249€ 99€ 129€ +75€ - +15€ 

22/4 4 NEFELI 4* Πρωινό 229€ 249€ 129€ - +95€ +45€ - 

22/4 4 
ΓΑΛΗΝΗ 2* Πρωινό 175€ 195€ 125€ - +50€ +45€ - 
ΜΑΓΔΑ 2* Πρωινό 185€ 205€ 135€ - +60€ +45€ - 

22/4 4 ANAMAR 4* Πρωινό 199€ 219€ 149€ 119€ +95€ +50€ - 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ

EARLY
BOOKING

ΤΙΜΗ
ΣΕ

ΔΙΚΛΙΝΟ
ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ

12 ΕΤΩΝ

2ο ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ

12 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΒ/ΝΣΗ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ Θ
ΕΑ

Θ
Α

Λ
Α

ΣΣ
Α

ΕΟ
ΡΤ

Α
ΣΤ

ΙΚ
Α

ΑΝΑΧ ΗΜ

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)
Ημιδιατροφή
(εορταστικά)
Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
+ δωρο

(εορταστικά)

ΒΟΡΕΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ
ΠΑΣΧΑ

ΛΑΜΙΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΠΑΡΓΑ

ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Η ΓΗ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ

ΓΥΡΟΣ
ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ

ΓΥΡΟΣ
ΠΕΛΟΠ/ΣΟΥ

ΟΡΕΙΝΗ
ΑΡΚΑΔΙΑ

ΦΩΚΙΚΗ
ΡΙΒΙΕΡΑ

ΘΑΣΟΣ

ΘΑΣΟΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

ΣΚΥΡΟΣ

ΑΙΓΙΝΑ

ΓΥΡΟΣ ΠΗΛΙΟΥ

199€ 219€

3



 

22/4 4 

REX 3* Πρωινό 159€ 179€ 119€ - +55€ +45€ - 
FAMISSI 3* Πρωινό 179€ 199€ 119€ - +70€ +45€ - 
ORFEAS 3* Πρωινό 189€ 209€ 159€ - +70€ +45€ - 
LIKNON 4* Πρωινό 195€ 215€ 139€ - +70€ +45€ - 

23/4 3 

REX 3* Πρωινό 115€ 135€ 89€ - +40€ +45€ - 
FAMISSI 3* Πρωινό 125€ 145€ 89€ - +50€ +45€ - 
ORFEAS 3* Πρωινό 135€ 155€ 119€ - +50€ +45€ - 
LIKNON 4* Πρωινό 139€ 159€ 109€ - +50€ +45€ - 

5 

ΝΙΚΗ - 189€ 209€ 125€ 125€ +40€ +45€ - 
ΣΟΥΛΑ - 195€ 215€ 135€ - +40€ +45€ - 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2* Πρωινό 205€ 225€ 140€ - +50€ +45€ - 
ΛΙΤΟ/POSIDONIO Πρωινό 215€ 235€ 150€ - +60€ +45€ - 
VENUS /OASIS Πρωινό 225€ 245€ 155€ - +65€ +45€ - 
AGERI/TINION Πρωινό 235€ 255€ 160€ - +65€ +45€ - 

BYZANTIO Πρωινό 245€ 265€ 165€ - +70€ +45€ - 

5 

ΝΙΚΗ - 215€ 235€ 150€ 150€ +55€ +45€ - 
ΣΟΥΛΑ - 225€ 245€ 155€ - +55€ +45€ - 

ΛΕΑΝΔΡΟΣ 2* Πρωινό 239€ 259€ 165€ - +70€ +45€ - 
ΛΙΤΟ/POSIDONIO Πρωινό 249€ 269€ 170€ - +85€ +45€ - 

VENUS /OASIS Πρωινό 259€ 279€ 180€ - +90€ +45€ - 
AGERI/TINION Πρωινό 275€ 295€ 185€ - +90€ +45€ - 

BYZANTIO Πρωινό 289€ 309€ 200€ - +100€ +45€ - 

21/4 5 FRANCOISE 2*, 
Γαλησσάς 285€ 305€ 180€ - +75€ - - 

20/4 6 EFI 2*/CHRIS 2* Πρωινό 369€ 389€ 270€ - +110 +45€ - 

23/4 3 AMVRAKIA 2* Πρωινό 129€ 149€ 85€ - +45€ +45€ - 

22/4 4 
PALIRIA 3* Πρωινό 179€ 199€ 129€ - +75€ +45€ +25€ 

LUCY 4* Πρωινό 199€ 219€ 149€ - +85€ +45€ - 

22/4 4 

CRONOS 3*, 
Άρτα Πρωινό 179€ 199€ 119€ - +60€ +50€ - 

BYZANTINO 4*, 
Άρτα 265€ 285€ 119€ - +85€ - - 

22/4 4 EPHIRA 3*, 
Κόρινθος Πρωινό 75€ - +65€ +45€ - 

22/4 4 APHRODITE 
BEACH 4* 189€ 209€ 125€ - +80€ - - 

22/4 4 AQUALINA 4* Πλήρη διατροφή 175€ 195€ 110€ 110€ +45€ - - 
23/4 3 AQUALINA 4* Πλήρη διατροφή 135€ 155€ 90€ 90€ +35€ - - 

22/4 4 

SVETA SOFIA 4* Πρωινό 149€ 169€ 89€ - +60€ - - 
SVETA SOFIA 4* 175€ 195€ 99€ - +60€ - - 

RAMADA 4* Πρωινό 165€ 185€ 89€ - +65€ - - 
RAMADA 4* 205€ 225€ 99€ - +65€ - - 

SOFIA BALKAN 5* Πρωινό 199€ 219€ - - - 

23/4 3 

SVETA SOFIA 4* Πρωινό 109€ 129€ 69€ - +45€ - - 
SVETA SOFIA 4* 125€ 145€ 75€ - +45€ - - 

RAMADA 4* Πρωινό 119€ 139€ 69€ - +50€ - - 
RAMADA 4* 145€ 165€ 79€ - +50€ - - 

SOFIA BALKAN 5* Πρωινό 145€ 165€ 79€ - - - 

22/4 4 

ROYAL INN 4* Πρωινό 155€ 175€ 105€ - +75€ - - 
PRESIDENT 4* Πρωινό 159€ 179€ 105€ - +70€ - - 
PRESIDENT 4* 179€ 199€ 109€ - +70€ - - 
88 ROOMS 4* Πρωινό 165€ 185€ 105€ - +70€ - - 
88 ROOMS 4* 189€ 209€ 109€ - +70€ - - 

22/4 4 LEPENSKI VIR 3* Ημιδιατροφή 209€ 229€ 145€ - +40€ - - 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ

EARLY
BOOKING

ΤΙΜΗ
ΣΕ

ΔΙΚΛΙΝΟ
ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ

12 ΕΤΩΝ

2ο ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ

12 ΕΤΩΝ
ΕΠΙΒ/ΝΣΗ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ Θ
ΕΑ

Θ
Α

Λ
Α

ΣΣ
Α

ΕΟ
ΡΤ

Α
ΣΤ

ΙΚ
Α

ΑΝΑΧ ΗΜ

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή
(εορταστικά)

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

Ημιδιατροφή

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ
ΣΚΙΑ ΤΩΝ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ
ΣΚΙΑ ΤΩΝ

ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΗΝΟΣ
Βραδινή

αναχώρηση

ΤΗΝΟΣ

ΣΥΡΟΣ

ΠΑΤΜΟΣ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ

ΟΡΕΙΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΝ.
ΡΩΜΥΛΙΑ

ΟΧΡΙΔΑ

ΣΟΦΙΑ

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΣΙΔΗΡΕΣ
ΠΥΛΕΣ

175€

99€ +100€

+65€

195€

21/4

21/4




