ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Kalamaki
Beach

Χωριά Ζήρειας
Αναπλιώτικο Καρναβάλι
Σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, και το
Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο. Αποτελεί ιδανικό καταφύγιο για ήρεμες διακοπές.
Ογδόντα ανακαινισμένα δωμάτια, 2κλινα και 3κλινα, διαφόρων κατηγοριών,
με θέα είτε στον Σαρωνικό είτε στον περιβάλλοντα χώρο. Άνετα, με λειτουργικά
έπιπλα, κλιματισμό, δωρεάν Wi-Fi, σεσουάρ, χρηματοκιβώτια, απευθείας
τηλεφωνικές γραμμές, τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια και μίνι μπαρ.
Διαθέτει ένα εστιατόριο με μπουφέ και a la carte μενού, δύο μπαρ, εστιατόριο
όπου μπορείτε να γευθείτε νόστιμα πιάτα από τη διεθνή και Ελληνική κουζίνα.
Περιλαμβάνει σάλα τηλεόρασης, παιδική χαρά, 4 γήπεδα τένις, γυμναστήριο,
γήπεδο βόλεϊ με γρασίδι, τραπέζι πινγκ πονγκ και τραπέζι μπιλιάρδου.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ

3 & 4 ΜΕΡΕΣ

1η μέρα: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου Καλαμάκι
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα, στάση για ξεκούραση και ανάβαση στην Ακροκόρινθο, όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο. Συνεχίζουμε για την ιστορική Μονή
Φανερωμένης, η οποία χτίστηκε το 12ο αιώνα και βρίσκεται σε καταπράσινη
περιοχή στο Χιλιομόδι. Στην Μονή υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων Λειψάνων,
όπως και η εικόνα της Παναγιάς Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.
Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο KALAMAKI BEACH 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Χωριά Ζήρειας
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τη Λίμνη Στυμφαλία. Επίσκεψη στο
Μουσείο Περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό Καστανιά, το
Μεσινό, τον αρχαίο Φενεό με το μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου. Θα θαυμάσουμε τη
θέα στην τεχνητή Λίμνη Δόξα και θα απολαύσουμε το φαγητό μας στην Καστανιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και Αποκριάτικη βραδιά με μουσική!
3η μέρα: Ναύπλιο - Καρναβάλι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο. Ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσετε
τα αξιοθέατα και να απολαύσετε το φαγητό σας σε κάποιο από τα παραδοσιακά
ταβερνάκια της παλιάς πόλης. Το μεσημέρι θα παρακολουθήσουμε το Αναπλιώτικο Καρναβάλι στην Πλατεία Συντάγματος, όπου θα διασκεδάσουμε μαζί με τους
καρναβαλιστές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Αποκριάτικο δείπνο με
γλέντι - ξεφάντωμα, μουσική και χορό ως αργά!
4η μέρα: «Ράντσο» Σοφικού - Καλαμάκι - Αθήνα
Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για το «The Ranch»: ένα ξύλινο χωριό στην…
Άγρια Δύση, που συνδυάζει την επαφή με τη φύση, με υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και υπαίθριες δράσεις ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού
χαρακτήρα. Διαθέτει άλογα, άμαξες και τρενάκι για περιήγηση. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο και πλούσιο μεσημεριανό μπουφέ με Σαρακοστιανά. Επιστροφή στην
Αθήνα αργά το απόγευμα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

Αναχωρήσεις: 8/3, 9/3
Ώρα αναχώρησης: 08:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ

ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ ECO*

1ΚΛΙΝΟ

2ο ΠΑΙΔΙ 6-12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

9/3

2

135 €

95 €

170 €

195 €

70 €

9/3 *SMILE PRICE

3

169 €

120 €

219 €

75 €

9/3

3

185 €

129 €

239 €

81 €

8/3 *SMILE PRICE

4

219 €

155 €

285 €

95 €

8/3

4

235 €

169 €

309 €

105 €

8/3
3
179 €
125 €
230 €
260 €
90 €
*Economy: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιόροφο χωρίς μπαλκόνι
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ, Δυνατότητα μεταφοράς με
πούλμαν 35 €/άτομο, Έκπτωση για Ημιδ/φή 7€ το άτομο/διανυκτέρευση, Μουσική βραδιά
με Dj και χορό στις 9/3 και αποκριάτικο πάρτι με ζωντανή μουσική στις 10/3, Η Πλήρης
Διατροφή ξεκινάει με βραδινό την ημέρα της άφιξης και τελειώνει με το σαρακοστιανό
γεύμα την Καθαρά Δευτέρα, Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 20 € το δωμάτιο τη βραδιά

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
• Διαμονή στο Kalamaki Beach 4*, στο Καλαμάκι Κορινθίας
• Ημιδιατροφή με *1lt κρασί ανά 3 άτομα, 1 αναψυκτικό
• Μουσική βραδιά με Dj και χορό στις 9/3 και αποκριάτικο
πάρτι με ζωντανή μουσική στις 10/3 • Σαρακοστιανός
μπουφές το μεσημέρι της Καθαρής Δευτέρας • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου • Η είσοδος στο «The Ranch» • Η είσοδος
στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
3

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon
Resort

Το Alkyon Resort σας υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, χτισμένο σε
μια έκταση 25.000τ.μ. μέσα σε κατάφυτους κήπους, αποτελεί μια όαση
γαλήνης και πολυτέλειας για τους επισκέπτες του.
Το συγκρότημα αποτελείται από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια και 26
υπερπολυτελείς σουίτες. Με θέα στους καταπράσινους κήπους όλα τα
δωμάτια Standard, Superior και Executive, καθώς και οι ευρύχωρες
Junior Σουίτες, συνδυάζουν πολυτελή διαμονή και υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες, ενώ τα Διαμερίσματα και οι Μεζονέτες εξασφαλίζουν μοναδική άνεση στις οικογένειες.

Hotel & Spa

EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

✓ Ποτό καλωσορίσµατος.
✓ Ηµιδιατροφή καθηµερινά, Πρωινό - Βραδινό σε µπουφέ
✓ Αποκριάτικη γιορτινή βραδιά µε χορό και τραγούδι 9/3
και αποκριάτικος χορός µασκέ µε πλούσια δώρα 10/3
✓ ΔΩΡΕΑΝ xρήση της εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας & του γυµναστηρίου.
✓ Παιδική δηµιουργική απασχόληση: Απόγευµα Σαββάτου, Πρωί & απόγευµα
Κυριακής και ∆ευτέρα πρωί µε δηµιουργία και πέταγµα χαρταετού.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ SUP

2ΚΛΙΝΟ EXE

2ΚΛΙΝΟ
JUNIOR SUITE

1ΚΛΙΝΟ STD

*ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4ΑΤ)

9/3

2

149 €

169 €

187 €

235 €

235 €

392 €

8/3

3

193 €

222 €

250 €

324 €

308 €

528 €

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR, EXE: EXECUTIVE

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή, 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε
Superior και Junior Suite, 2ο παιδί 4-12 ετών 50% έκπτωση σε Superior και Junior Suite
*Συνολική τιμή για 4 άτομα, Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 € το άτομο (μόνο για τις αναχωρήσεις των Αποκριών)

ΕΛΑΙΩΝΑΣ, ΑΧΑΪΑ

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Negroponte

Semantron

Traditional Village

Resort

Ένα θαυμάσιο «φόντο» για τις διακοπές σας, μόνο 11 χλμ. από το Αίγιο. Με
ιστορικό χαρακτήρα, τα άλλοτε «κελιά» στα οποία διέμεναν οι μοναχοί της Μονής
του Μεγάλου Σπηλαίου, χτισμένα από το 1840, ανακαινίστηκαν πρόσφατα και
δημιούργησαν 42 δωμάτια Standard και δίχωρες σουίτες, με όλες τις πολυτελείς
ανέσεις και παραδοσιακή, αριστοκρατική επίπλωση.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

3ο ΑΤΟΜΟ

2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12

2ΚΛΙΝΟ ΔΙΧΩΡΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12

9/3

2

110 €

80 €

55 €

150 €

105 €

75 €

8/3

3

160 €

115 €

80 €

220 €

155 €

110 €

STD: STANDARD,

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Πρωινό και Βραδινό καθημερινά σε πλούσιο
μπουφέ • 3ωρο παιδικό πάρτι μασκέ για τους μικρούς μας φίλους με παιδαγωγό στις 10/3
Επιβάρυνση για Σαρακοστιανό μπουφέ 20€ ο ενήλικας και 10€ για παιδιά 2-12 ετών
4

Σύγχρονο ξενοδοχείο, χτισμένο σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις
2χλμ. από την Ερέτρια. Διαθέτει 100 δωμάτια Deluxe και Σουίτες, με θέα είτε προς
τη θάλασσα είτε προς τον κήπο. Ακόμα διαθέτει εστιατόριο με πανοραμική θέα στον
Ευβοϊκό, εσωτερικό παιδότοπο, παιδική χαρά, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα
(δωρεάν χρήση), Wi-Fi, γυμναστήριο, και γήπεδα.

ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
DELUXE

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
DELUXE

1ο ΠΑΙΔΙ
7-12

9/3

2

159 €

112 €

223 €

57 €

375 €

395 €

23/3

2

119 €

119 €

168 €

60 €

295 €

315 €

4ΚΛΙΝΟ* (1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 4ΚΛΙΝΟ* (1ο ΠΑΙΔΙ 7-12 &
& 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12)
2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ, Επιβάρυνση για δωμάτιο με θέα θάλασσα 10%
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά, Οι τιμές των Απόκρεω ισχύουν για κρατήσεις έως 31/1, μετά
επιβαρύνονται 5%

ΠΑΤΡΑ

Astir
Hotel

∆ΩΡΟ

Καλάβρυτα

ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟ!

Πατρινό Καρναβάλι

1η μέρα: Αθήνα - Οδοντωτός: Διακοφτό - Καλάβρυτα - Πάτρα

Το ξενοδοχείο Astir είναι η ιδανική επιλογή για διαμονή στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Ένα μεγάλο και υπερσύγχρονο κατάλυμα, που θα αποτελέσει την έδρα
σας για ατελείωτες εξερευνήσεις τόσο στην πόλη όσο και στη γύρω περιοχή.
Απολαύστε την θέα του Πατραϊκού Κόλπου ή του Κάστρου από ένα από τα 120
δωμάτια του Astir Hotel. Όλα είναι εξοπλισμένα με θέρμανση/κλιματισμό, mini
bar, σεσουάρ, Wi-Fi και τηλεόραση με συνδρομητικά και δορυφορικά κανάλια.
Διαθέτει εστιατόριο και μπαρ, χώρο ευεξίας, άπλετο υπόγειο πάρκινγκ 24ωρης
λειτουργίας. Ωστόσο, αυτό που ξεχωρίζει και αποτελεί το αγαπημένο «στέκι»
των επισκεπτών στην Πάτρα είναι το θαυμάσιο roof garden του Astir Hotel, που
το καλοκαίρι προσφέρει τραπέζια έξω για φαγητό ή ποτό και πισίνα, σάουνα.
Απολαύστε ένα ποτό ή ένα ρόφημα στο lobby bar του ξενοδοχείου.

Πρωινή αναχώρηση για τη διαδρομή Διακοφτό - Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό
σιδηρόδρομο, ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Στη συνέχεια επίσκεψη στην ιστορική Μονή Αγίας Λαύρας, τόπο έναρξης
της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πολυτιμότερος θησαυρός, είναι το λάβαρο τις
ορκωμοσίας των αγωνιστών του 1821, η πρώτη σημαία του Ελληνικού έθνους.
Επιστροφή στην πόλη και χρόνος για γεύμα και ψώνια στα τοπικά παραδοσιακά
καταστήματα. Άφιξη-τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ASTIR HOTEL 4* στο κέντρο
της Πάτρας. Δείπνο.
2η μέρα: Πάτρα - Λίμνη Τριχωνίδα - Ναύπακτος
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Ρίου-Αντιρρίου κατευθυνόμαστε προς το μεγάλο
υδάτινο όγκο της Λίμνης Τριχωνίδας και το ιστορικό Θέρμο. Χρόνος για γεύμα
και επίσκεψη στη Μονή Πατροκοσμά. Ακολουθώντας την εκπληκτική παραλίμνια
διαδρομή της Τριχωνίδας θα επισκεφθούμε τη γραφική Ναύπακτο. Θα απολαύσουμε το καφεδάκι μας στο λιμανάκι με φόντο το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πάτρα - Πατρινό Καρναβάλι!
Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στην πόλη που έχει την τιμητική της. Θα
παρακολουθήσουμε το πιο φαντασμαγορικό και δημοφιλές Καρναβάλι της
χώρας μας. Στους δρόμους έχουν ξεχυθεί χιλιάδες μασκαρεμένοι χορευτές που
λικνίζονται με τη δυνατή μουσική. Μαζί τους ανακατεύονται θεατές, σοκολάτες,
σερπαντίνες, χαρτοπόλεμος και το μεσημέρι το κέφι κορυφώνεται με την παρέλαση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πάτρα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Τσιβλού. Βρίσκεται σε υψόμετρο 800μ. στις
πλαγιές του Χελμού και εντυπωσιάζει με το βαθύ πράσινο χρώμα της. Μετάβαση
στη Ζαρούχλα, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τα πέτρινα σπίτια, όπου θα
έχουμε χρόνο για περίπατο και γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ/ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις: 8/3
Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ 6-12

8/3

3

ΗΜΙΔ/ΦΗ

179 €

149 €

260 €

90 €

8/3

3

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

205 €

175 €

280 €

100 €

Παιδί έως 5 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο
ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ
4-6

1ο ΠΑΙΔΙ
6-12

8/3 SMILE PRICE

4

235 €

195 €

299 €

85 €

149 €

8/3

4

255 €

209 €

328 €

95 €

159 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Astir Hotel 4* στην Πάτρα
• Ημιδιατροφή • Εισιτήριο για τον Οδοντωτό • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis
Resort

Πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές του Πηλίου, μόλις 3 ώρες μακριά
από την Αθήνα, ανάμεσα στις καταγάλανες ακτές του Παγασητικού και
το ονειρικό «βουνό των Κενταύρων». Θα το βρείτε πάνω στην παραλία,
δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγριάς, μόλις 4χλμ. από τον Βόλο.
Για τη διαμονή σας το Valis Hotel προσφέρει δωμάτια Δίκλινα με θέα
θάλασσα ή βουνό, Οικογενειακά και Junior ή Deluxe Σουίτες. Μεταξύ
άλλων πολυτελών ανέσεων, τα μοναδικά σχεδιασμένα στρώματα της
Coco-mat θα σας βυθίσουν σε έναν απολαυστικό ύπνο!
Οι χώροι φιλοξενίας διαθέτουν ευρύχωρο μπάνιο με μπανιέρα ή ντους
και μαρμάρινες επιφάνειες, αυτόνομο κλιματισμό, δορυφορική TV,
θυρίδα ασφαλείας, mini bar, Wi-Fi, σεσουάρ, καλλυντικά, τηλέφωνο.
Οι χώροι εστίασης του Valis περιλαμβάνουν τσιπουράδικο, εστιατόριο,
ταβέρνα, μπαρ και μπαρ στην πισίνα για το καλοκαίρι. Τα παιδιά απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο Kids’ club
Τέλος, στο Valis Spa, με εσωτερική πισίνα, θα αποδράσετε από τον καθημερινό ρυθμό με φροντίδα αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος.

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ PROMO

2ΚΛΙΝΟ PV

2ΚΛΙΝΟ SDV

2ΚΛΙΝΟ SV

9/3

2

129 €

145 €

157 €

170 €

460 €

495 €

220 €

8/3

3

185 €

209 €

229 €

249 €

669 €

730 €

325 €

23/3

2

119 €

132 €

145 €

160 €

425 €

480 €

205 €

22/3

3

169 €

190 €

212 €

232 €

620 €

710 €

298 €

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ
Παιδική ψυχαγωγία
& δραστηριότητες!

*FAMILY PV (2+2) *FAMILY SV (2+2) 1ΚΛΙΝΟ PROMO

✓ Ατομικές χειροτεχνίες
✓ Ομαδικές χειροτεχνίες για τη διακόσμηση του χώρου
✓ Μουσικό-κινητικά παιχνίδια δράσης
✓ Ζωγραφική προσώπου
✓ Επιτραπέζια
✓ Βραδινή προβολή ταινιών στο KIDS CINEMA

PV: PELION VIEW, SDV: SIDE VIEW, SV: SEA VIEW, PROMO: ΔΩΜΑΤΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙ

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ • Αποκριάτικο Μασκέ πάρτι στο Pool Bar
• 12ωρη Παιδική απασχόληση από ελληνίδες παιδαγωγούς στο KIDS CLUB • Ελεύθερη πρόσβαση στην εσωτερική πισίνα και στο γυμναστήριο
(μόνο για τους ενήλικες) • Ελεύθερο άνετο παρκινγκ, ελεύθερο ασύρματο internet • Play room για απασχόληση των παιδιών άνω των 12ετών

Ένα πολυτελέστατο ξενοδοχείο, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του
κοσμοπολίτικου θερέτρου, και 150χλμ. βορείως της Αθήνας.

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Mitsis
Galini

Διαθέτει 224 δωμάτια, Standard, Μεζονέτες, Οικογενειακά, Superior
και Σουίτες, με θέα θάλασσα ή βουνό. Το Galini Wellness Spa, 3.000τ.μ.,
σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες προσώπου, σώματος καθώς
και μασάζ, χρησιμοποιώντας τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών
νερών της περιοχής.

Wellness & Spa Resort

Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές και
παιδικό club.

EΟΡΤΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD MV

2ΚΛΙΝΟ STD SV

2ΚΛΙΝΟ SUP SV

1ΚΛΙΝΟ STD MV

1ΚΛΙΝΟ STD SV

9/3

2

140 €

150 €

164 €

206 €

216 €

*ΜΕΖΟΝΕΤΑ (4ΑΤ)

365 €

8/3

3

193 €

212 €

228 €

296 €

310 €

526 €

22/3

2

109 €

119 €

129 €

176 €

188 €

360 €

STD: STANDARD, MV: MOUNTAIN VIEW, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 2-12 ετών 30 € ανά διανυκτέρευση, 3ο άτομο 40 € ανά διανυκτέρευση,
*Συνολική τιμή για 4 άτομα, Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 € το άτομο (μόνο για τις αναχωρήσεις των Αποκριών)
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Καθηµερινή παιδική απασχόληση για παιδιά άνω των 3 ετών
Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd
Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαµατικής πισίνας ανά άτοµο/καθηµερινά
∆ωρεάν Wi-Fi και γυµναστήριο
Συµµετοχή στη µουσική βραδιά 10/3
Συµµετοχή στον Σαρακοστιανό Μπουφέ 11/3

ΠΥΛΟΣ

The Westin Resort

Costa
Navarino

∆ΩΡΟ

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ

Πύλος - Μεθώνη
Αρχαία Μεσσήνη
Το The Westin Resort, Costa Navarino άνοιξε τον Ιούνιο του 2010, σε ένα
υπέροχο φυσικό τοπίο, κοντά στο ξακουστό χωριό Ρωμανός, με τεχνοτροπία
που θυμίζει παλιά Μεσσηνιακά αρχοντικά.
Διαθέτει 445 πανέμορφα Deluxe δωμάτια, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες με
μεγάλα μπαλκόνια, ιδιωτικές πισίνες υπερχείλισης και διακριτική πολυτέλεια.
Θα βρείτε τρία εστιατόρια, που σερβίρουν διεθνή και Ελληνική κουζίνα, bar &
grill δίπλα στην πισίνα καθώς και ένα κλασικό Αμερικανικό εστιατόριο. Στιγμές
χαλάρωσης υπόσχονται οι μεγάλες πισίνες με μπαρ, καθώς και πληθώρα
υπαίθριων καθιστικών με θέα τη θάλασσα. Επιπλέον, προσφέρονται παιδική
απασχόληση, γήπεδα γκολφ και υπηρεσίες ευεξίας από το Anazoe Spa.

1η μέρα: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην
Αρχαία Μεσσήνη. Πρόκειται για σημαντική αρχαία πόλη με ιερά οικοδομήματα,
οχυρώσεις, ταφικά μνημεία και κατοικίες. Θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από
επίσημο ξεναγό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την Κυπαρισσία, σημαντική πόλη
της Μεσσηνίας και έδρα του Δήμου Τριφυλίας. Απλώνεται από το επίπεδο της
θάλασσας ως τους πρόποδες ενός λόφου, «στολισμένη» με τα ερείπια Ενετικού
κάστρου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για το πολυτελέστατο ξενοδοχειακό
συγκρότημα THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5*, στον Ρωμανό, όπου
θα εγκατασταθούμε. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Ανάκτορο Νέστορα (Χώρα) - Πύλος - Μεθώνη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, όπου βρίσκεται ο γνωστός αρχαιολογικός
χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος, μία από τις πιο σημαντικές θέσεις της
Μυκηναϊκής εποχής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο χώρος άνοιξε τις πύλες του για το
κοινό στις 12 Ιουλίου 2016. Έπειτα μετάβαση στην Πύλο, μια πανέμορφη ιστορική
πόλη με φυσικό λιμάνι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο λόφους, με ένα από τα
πλέον καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας στο ψηλότερο σημείο της. Επόμενος
σταθμός η Μεθώνη, όπου θα επισκεφθούμε το Ενετικό κάστρο με το Μπούρτζι.
Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και ακολουθεί μετάβαση στην πόλη της Καλαμάτας, όπου θα επισκεφθούμε τα κυριότερα αξιοθέατα (την εκκλησία της πολιούχου Υπαπαντής, τη
Μονή Καλογραιών, τον Σιδηροδρομικό Σταθμό). Στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και βόλτα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Το απόγευμα
πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΠΡΩΙΝΟ + ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ,
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΙΞΗ

9, 23/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ FAMILY 1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ο
ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ
DLX DLX SV SUP
SUITE
DLX DLX SV ΑΤΟΜΟ

2

207 € 227 € 237 €

Αναχωρήσεις: 9/3, 23/3
Ώρα αναχώρησης: 07:30

3 ΜΕΡΕΣ

307 €

414 € 454 € 186 €

DLX: DELUXE, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW

1ο παιδί 4-12 ετών 13 € στο σύνολο της διαμονής
2ο παιδί 4-12 ετών 13 € στο σύνολο της διαμονής σε Family Suite

ΑΝΑΧ.

ΗΜΕΡΕΣ

9, 23/3

3

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
DLX
DLX SV
SUP

3ο
ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
DLX

1ΚΛΙΝΟ
DLX SV

ΠΑΙΔΙ
4-12

319 € 340 € 350 € 305 € 510 € 557 € 130 €

DLX: DELUXE, SUP: SUPERIOR, SV: SEA VIEW

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της Panolympia
• Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό στην Αρχαία
Μεσσήνη • Διαμονή στο The Westin Resort Costa
Navarino 5* • Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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∆ΩΡΟ

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ

Θεσσαλονίκη
Καρναβάλι Σοχού

Πρέβεζα
Τζουμέρκα

1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη

1η μέρα: Αθήνα - Πρέβεζα

Πρωινή αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Ξενάγηση από
επίσημο ξεναγό στη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο Τύμβο με
τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Η κωμόπολη αυτή
της Ημαθίας πιστεύεται ότι βρίσκεται στη θέση των αρχαίων Αιγών, πρωτεύουσας
της αρχαίας Μακεδονίας, εξ ου και τα ευρήματα από τα ιερά και τους τάφους
της αρχαίας πόλεως. Μετάβαση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
LAZART HOTEL 5* ή PORTO PALACE 5* στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο.

Αναχώρηση για την Πρέβεζα μέσω Ρίου-Αντιρρίου. Φτάνουμε στην όμορφη πόλη
με το νησιώτικο χρώμα! Περίπατος και γνωριμία με την παλιά πόλη με τα γραφικά στενά δρομάκια, τον πεζόδρομο με τα πολλά καταστήματα, τον πολιούχο Άγιο
Χαράλαμπο που χτίστηκε στη θέση παλαιότερου ναού με το Ενετικό ρολόι - πύργο
(1752) και τα πολλά ουζερί. Χρόνος για φαγητό. Άφιξη και τακτοποίηση στο
DIONI BOUTIQUE HOTEL 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του Όρους
Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του θερμοπόταμου με τα ιαματικά νερά. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα, με το κυρίαρχο υγρό στοιχείο
και τα πολλά ποτάμια. Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους Καταρράκτες
Κάρανο, τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, και στην παλιά πόλη Βαρόσι.
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα στο
κέντρο της πόλης. Δείπνο.
3η μέρα: Σπήλαιο Αλιστράτης - Kαρναβάλι Σοχού
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Σπήλαιο της Αλιστράτης. Πρόκειται για ένα από τα
μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας, με σπάνιους σταλαγμίτες και σταλακτίτες έως 15 μέτρα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την περιοχή Σοχού,
στον Λαγκαδά. Οι «Κουδουνοφόροι Τράγοι» και οι «Αράπηδες», που από παλιά
έως σήμερα, τις Απόκριες, γεμίζουν τους δρόμους και ξεσηκώνουν τους πάντες,
παρουσιάζονται από παντού, χοροπηδούν και τραγουδούν! Ελεύθερος χρόνος για
γεύμα. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό στη Θεσσαλονίκη και θα
δούμε τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, τον Λευκό Πύργο, την Παραλιακή, την Άνω
Πόλη κ.ά. Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

Πρωινό και αναχώρηση για τα «σκαρφαλωμένα» στα βουνά χωριά. Πέρασμα
από τα Άγναντα, επίσκεψη στο Σπήλαιο Ανεμότρυπας, συνέχεια με τα Πράμαντα,
ονομαστό μαστοροχώρι με Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Χρόνος για γεύμα και
στη συνέχεια θα πιούμε καφέ στους ιστορικούς Μελισσουργούς. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μουσείο Νικόπολης - Νεκρομαντείο - Πηγές Αχέροντα (Καρναβαλικό Κομιτάτο)
Πρωινό και αναχώρηση για το νέο Μουσείο Νικόπολης. Συνεχίζουμε για το Νεκρομαντείο της Εφύρας, στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης Αχερουσίας, η οποία
αποτελούσε την είσοδο του κάτω κόσμου. Θα επισκεφθούμε τις πηγές του ποταμού
Αχέροντα στο χωριό Γλυκή, όπου θα απολαύσουμε το υπέροχο τοπίο. Χρόνος για
γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και όποιος επιθυμεί μπορεί να μεταβεί
στην πόλη όπου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την παρέλαση με τα
άρματα που διοργανώνει το Καρναβαλικό Κομιτάτο της Πρέβεζας.
4η μέρα: Γεφύρι Άρτας - Παναγία Παρηγορήτισσα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Άρτα, όπου θα επισκεφθούμε το ονομαστό
πέτρινο γεφύρι, μήκους 145μ. Στη συνέχεια θα δούμε τη Βυζαντινή εκκλησία της
Παναγίας Παρηγορήτισσας, με τον πρωτοποριακό τρούλο που αιωρείται. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνονται οι επισκέψεις της 3ης μέρας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2ΚΛΙΝΟ
SUP

3ο ΑΤΟΜΟ
SUP

1ΚΛΙΝΟ
SUP

1ο ΠΑΙΔΙ
4-12

8/3 SMILE PRICE

4

259 €

189 €

359 €

170 €

8/3

4

279 €

205 €

379 €

180 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3
Ώρα αναχώρησης: 06:30

SUP: SUPERIOR

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2
και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό στην πόλη της Θεσσαλονίκης
και στο μουσείο της Βεργίνας • Διαμονή στο ξενοδοχείο Lazart Hotel 5* ή Porto Palace 5*, στη
Θεσσαλονίκη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Πράμαντα - Σπήλαιο Ανεμότρυπας Μελισσουργοί)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9, 23/3 SMILE PRICE

3

189 €

129 €

229 €
249 €

9, 23/3

3

209 €

139 €

8, 22/3 SMILE PRICE

4

269 €

175 €

335 €

8, 22/3

4

289 €

195 €

355 €

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3, 22/3, 23/3
Ώρα αναχώρησης: 07:30

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων, Η παρακολούθηση των καρναβαλικών
δρώμενων αφορούν τις αναχωρήσεις 8/3 & 9/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Dioni Boutique Hotel 4* στην Πρέβεζα • Ημιδιατροφή
καθημερινά, το δείπνο σε τοπικό εστιατόριο • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

Καστοριά
«Μπουμπούνες»

Βόλος - Πήλιο

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Καστοριά

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (ξενάγηση στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο)

Πρωινή αναχώρηση με προορισμό την Καστοριά. Άφιξη και επίσκεψη στο
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, που ιδρύθηκε πρόσφατα στο Μαυροχώρι από
τον Δημήτρη Παναγιωτίδη. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη-τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
TSAMIS HOTEL 3* SUP. Δείπνο.

Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση τη πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο, ένα από
τα παλαιότερα στη χώρα μας, το οποίο στεγάζεται στο υπέροχο Νεοκλασικό κτίριο
του 1909. Ελεύθερος χρόνος. Τακτοποίηση στο PARK HOTEL 4* στο κέντρο της
πόλης. Δείπνο.

Διαδρομή με τον «Μουντζούρη»

2η μέρα: Άγιος Γερμανός - Ψαράδες - Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, Μικρή και
Μεγάλη Πρέσπα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, γνωστό για τα περίφημα φασόλια Πρεσπών. Ο Εθνικός Δρυμός Πρεσπών
με τη σπάνια πανίδα και χλωρίδα είναι ακόμα ένα από τα πολλά που μπορεί
κανείς να θαυμάσει στην περιοχή. Μετάβαση στη Μικρή Πρέσπα και το νησί του
Αγ. Αχιλλείου μέσω γέφυρας. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε τους Ψαράδες, με αξιόλογα αρχιτεκτονικά δείγματα της περιοχής.
Επιστροφή στην Καστοριά. Δείπνο.
3η μέρα: Νέο Ενυδρείο - Σπηλιά του Δράκου - Δισπηλιό - Καρναβάλι
(«Μπουμπούνες»)
Πρωινό και επίσκεψη στα δύο νέα αποκτήματα της πόλης: το Νέο Ενυδρείο
γλυκού νερού, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, και τη Σπηλιά του Δράκου. Ύστερα
επίσκεψη στην Παναγία Μαυριώτισσα και χρόνος για βόλτα στον παραλίμνιο
Ντολτσό. Χρόνος για γεύμα. Εάν μας μείνει χρόνος θα θαυμάσουμε και τον
ηλικίας 7.000 ετών λιμναίο οικισμό Δισπηλιό. Το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τα τοπικά έθιμα: αναμμένες φωτιές, οι «Μπουμπούνες», ήχοι από χάλκινα
ακούγονται παντού, χορός, τραγούδι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Νυμφαίο (καιρού επιτρέποντος), που βρίσκεται σε
κοιλάδα του Βίτσι. Χρόνος για να θαυμάσουμε τον ωραιότατο οικισμό με τα καλοδιατηρημένα διώροφα και τριώροφα πέτρινα σπίτια και το σπουδαίο περιβαλλοντικό κέντρο «Αρκτούρος» για την προστασία της αρκούδας. Πορεία επιστροφής
στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2η μέρα: Βόλος - Τρενάκι του Πηλίου («Μουντζούρης») - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και προαιρετική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου με τον
«Μουντζούρη», το ατμοκίνητο τρενάκι με τα 4 βαγόνια και τις πιο στενές σιδηροδρομικές γραμμές του κόσμου. Στο τέρμα της διαδρομής φθάνουμε στο κέντρο
του χωριού Μηλιές, όπου θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Παμμεγίστων Ταξιαρχών. Επιβίβαση στο πούλμαν και συνεχίζουμε για τη Βυζίτσα (για όσους δεν
ακολουθήσουν τη διαδρομή με το τρενάκι θα γίνει η εκδρομή Μηλιές - Βυζίτσα
οδικώς με το πούλμαν). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Βόλος - Χάνια - Τσαγκαράδα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής για τα γραφικά
Χάνια, σε υψόμετρο 1.190 μέτρων στις πλαγιές του Πηλίου. Επόμενος σταθμός
μας είναι η Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι του Πηλίου», σε υψόμετρο 500 μέτρων, με
την υπέροχη θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος. Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή με το
θεόρατο πλάτανο των χιλίων ετών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Βόλος - Πορταριά - Μακρυνίτσα - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά,
στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου, με τα πολλά αρχοντικά με τις σκεπές από
πέτρινες πλάκες. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα, η οποία χαρακτηρίζεται ως «το μπαλκόνι του Πηλίου» με το παραδοσιακό της χρώμα και την
ιδιαίτερη Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική. Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

8/3 SMILE PRICE

4

219 €

165 €

299 €

155 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 22/3
Ώρα αναχώρησης: 06:45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

9, 23/3 SMILE PRICE

3

2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

138 €

129 €

179 €

75 €

8/3

4

239 €

179 €

319 €

165 €

9, 23/3

3

148 €

139 €

189 €

85 €

22/3 SMILE PRICE

4

209 €

159 €

289 €

145 €

8, 22/3 SMILE PRICE

4

209 €

195 €

269 €

89 €

22/3

4

225 €

169 €

315 €

155 €

8, 22/3

4

225 €

210 €

289 €

99 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων, Η παρακολούθηση των καρναβαλικών
δρώμενων αφορούν την αναχώρηση 8/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis Hotel 3* Sup
στην Καστοριά • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3, 22/3, 23/3
Ώρα αναχώρησης: 07:45

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο •
Ημιδιατροφή • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Το εισιτήριο για τον «Μουντζούρη» (10 € πληρωτέα στο γραφείο) • Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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Λάρισα
Κοζανίτικο Καρναβάλι
3 ΗΜΕΡΕΣ
9/3

Ώρα αναχώρησης: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ

ΗΜΈΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
BNG

2ΚΛΙΝΟ
MB

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
BNG

1ΚΛΙΝΟ
MB

9/3

3

199 €

209 €

140 €

279 €

299 €

BNG: BUNGALOW, MB: MAIN BUILDING

1η μέρα: Αθήνα - Λάρισα
Πρωινή αναχώρηση για Λάρισα. Άφιξη και περιήγηση στο κέντρο της πόλης, στους πεζοδρόμους και στην
κεντρική πλατεία με τα εντυπωσιακά σιντριβάνια και τα Νεοκλασικά κτίρια. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5*. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Λάρισα - Ελασσόνα - Κοζανίτικο Καρναβάλι
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Ελασσόνα, όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι της
Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Αφού διασχίσουμε την εντυπωσιακή γέφυρα της Λίμνης Πολυφύτου θα καταλήξουμε στην Κοζάνη, που αυτές τις μέρες ζει στο ρυθμό της Αποκριάς! Επίσκεψη στο Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Χρόνος για γεύμα και για να απολαύσετε τη μεγάλη
παρέλαση με τα άρματα και τα δεκάδες γκρουπ των καρναβαλιστών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ Αποκριάτικο γλέντι με δείπνο και μουσική από DJ!
3η μέρα: Τύρναβος (Μπουρανί) - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Τύρναβο, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε το περίφημο ούζο. Η πόλη
γλεντά από τις προηγούμενες μέρες, όμως αυτήν τη μέρα η γιορτή κορυφώνεται με το «Μπουρανί»,
όπου θα απολαύσετε την παραδοσιακή χορτόσουπα χωρίς λάδι. Η προετοιμασία της πλαισιώνεται με
Διονυσιακές τελετές, τολμηρές μεταμφιέσεις και πειράγματα, που συνθέτουν το μοναδικό πνεύμα του
τοπικού εθίμου! Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.

∆ΩΡΟ

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ!

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων
Η παρακολούθηση των καρναβαλικών δρώμενων αφορούν την
αναχώρηση 9/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5*
στη Λάρισα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Βραδιά με μουσική DJ στις 10/3
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
✓ Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους
✓ Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

Καλαμπάκα
Μονές Μετεώρων
3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3, 22/3, 23/3

Ώρα αναχώρησης: 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Καλαμπάκα
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό το Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα. Περιήγηση στα χωριά της
και καταλήγουμε στο φράγμα, μήκους 220μ. Στάση για φωτογραφίες και αγορές ντόπιων προϊόντων.
Συνεχίζουμε με το γύρο της λίμνης. Προαιρετικό γεύμα με θέα τη λίμνη και άφιξη στο νεόκτιστο (2015)
GRAND METEORA 4* (Καστράκι) αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Μονές Μεγάλου Μετεώρου & Αγ. Στεφάνου - Τρίκαλα
Πρωινό και μετάβαση στα Μετέωρα. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό σε δύο από τις πιο αξιόλογες
μονές, Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, στο
κέντρο της πόλης. Γεύμα και συνεχίζουμε για τα Τρίκαλα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μέτσοβο - Μουσείο Μανιταριών και Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
Πρωινό και μετάβαση στο Μέτσοβο, στην οροσειρά της Πίνδου, σε υψόμετρο 1160μ. Επίσκεψη στη Μητρόπολη Αγία Παρασκευή και έπειτα στο Αρχοντικό Τοσίτσα. Σειρά έχει η Πινακοθήκη. Γεύμα και επιστροφή στην
Καλαμπάκα, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Μανιταριών και Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων. Δείπνο.
4η μέρα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα
Πρωινή εξόρμηση στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα χωριά του Κόζιακα. Στάσεις στην Πύλη, στη
Βυζαντινή εκκλησία Πόρτα Παναγιά, στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα. Συνεχίζουμε για την Ελάτη,
μέσα στο ομώνυμο δάσος. Σταματάμε για καφέ και προχωρούμε για το Περτούλι, με τα χαρακτηριστικά
πέτρινα σπίτια, σε υψόμετρο 1050μ. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9, 23/3 SMILE PRICE

3

179 €

159 €

225 €

1ο ΠΑΙΔΙ 4-10

125 €

9, 23/3

3

195 €

175 €

243 €

135 €

8, 22/3 SMILE PRICE

4

245 €

219 €

315 €

165 €

8, 22/3

4

265 €

235 €

340 €

179 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της
εταιρείας Panolympia • Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό
• Ημιδιατροφή • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
• Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

GRAND
METEORA
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9, 23/3

2

125 €

100 €

180 €

1ο ΠΑΙΔΙ 3-10 2ο ΠΑΙΔΙ 3-10

65 €

65 €

8, 22/3

3

180 €

145 €

260 €

90 €

90 €

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

The Lake
Hotel

Γιάννενα

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

«Τζαμάλες» - Γαϊτανάκι
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Πρωινή αναχώρηση για τα Γιάννενα. Διέλευση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου,
άφιξη στο Μπιζάνι, επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο THE LAKE HOTEL 5*. Δείπνο.

Με αρχοντικό αέρα, το νεόκτιστο ξενοδοχείο The Lake Hotel στέκει
περήφανο μια «ανάσα» από τη Λίμνη Παμβώτιδα.
Τα 40 πολυτελή δωμάτια του είναι Δίκλινα ή Τρίκλινα, κομψά διακοσμημένα,
με ξύλινα πατώματα και ταβάνια. Κάθε δωμάτιο διαθέτει κλιματισμό,
θέρμανση, τηλέφωνο, μπάνιο με ντουσιέρα ή μπανιέρα, πετσέτες και καλλυντικά, σεσουάρ, μίνι μπαρ, τηλεόραση, ενσύρματο και ασύρματο Internet.
Οι πισίνες, το αίθριο και οι εξωτερικοί κήποι, αλλά και η ειδικά διαμορφωμένη και ασφαλής παιδική χαρά, ενθουσιάζουν μικρούς και μεγάλους και
δημιουργούν το κατάλληλο σκηνικό για χαλάρωση και διασκέδαση.
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν στη διάθεσή σας εστιατόριο και μπαρ, εξωτερική
πισίνα, καθώς και χώρος ευεξίας - Spa.

2η μέρα: Γιάννενα - Καλπάκι - Μεγάλο Πάπιγκο - Βοϊδομάτης - Κόνιτσα
Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το Στρατιωτικό
Μουσείο Πολέμου Καλπακίου, που διαθέτει εκθέματα από τη μάχη που έλαβε
χώρα εκεί στις 28 Οκτωβρίου 1940. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Δυτικό Ζαγόρι.
Θα περάσουμε από την Αρίστη και τον Βοϊδομάτη για να επισκεφθούμε το
Μεγάλο Πάπιγκο, στις πλαγιές της Τύμφης. Συνεχίζουμε για την Κόνιτσα, που
είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού Τραπεζίτσα και δίπλα στον
ποταμό Αώο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα, καφέ και περίπατο στα πλακόστρωτα
καλντερίμια και στο πέτρινο γεφύρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Γιάννενα (περιήγηση) - Μονοδένδρι - Φαράγγι Βίκου - «Τζαμάλες»
Πρωινό και αναχώρηση για το Μονοδένδρι, απ’ όπου θα θαυμάσουμε το
Φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο στον κόσμο, και τη Μονή της Αγίας Παρασκευής
(1412), στο χείλος του φαραγγιού. Επιστροφή στα Γιάννενα, περιήγηση στο
Κάστρο και στην παλιά πόλη. Θα παρακολουθήσουμε το έθιμο «Τζαμάλες», όπου
όλοι μεταμφιεσμένοι γλεντούν και χορεύουν γύρω από φωτιές, με αποκορύφωμα το Γαϊτανάκι που στήνεται στην κεντρική πλατεία. Στα καζάνια σιγοβράζει
η φασολάδα για να την απολαύσετε με κρασί ή τσιπουράκι! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, δείπνο συνοδεία μουσικής και συμμετοχή σε Θεματικό Αποκριάτικο
Γλέντι Μασκέ στο ξενοδοχείο!
4η μέρα: Γιάννενα - Λ. Παμβώτιδα - Νησάκι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη και τη Λίμνη Παμβώτιδα. Από το μώλο θα
επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το γραφικό νησάκι. Περίπατος στον οικισμό
και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για
τον παραδοσιακό Σαρακοστιανό μπουφέ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω
Ρίου-Αντιρρίου.

2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

4 ΜΕΡΕΣ

Αναχωρήση: 8/3
Ώρα αναχώρησης: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ +
ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ,
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ+ΣΑΡΑΚΟΣΤΙΑΝΟ ΜΠΟΥΦΕ*
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

2ο ΠΑΙΔΙ 6-12

8/3

3

199 €

139 €

380 €

97 €

22/3

3

179 €

124 €

350 €

90 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Στις αναχωρήσεις των Αποκριών

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ
4-12

8/3 SMILE PRICE

4

270 €

210 €

405 €

99 €

8/3

4

290 €

229 €

435 €

105 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή
στο ξενοδοχείο The Lake Hotel 5*, στα Ιωάννινα • Ημιδιατροφή • Σαρακοστιανός μπουφές την Καθαρά Δευτέρα •
Αποκριάτικο πάρτι μασκέ συνοδεία μουσικής • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος
διαμονής (σελ. 2)
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Απόκριες στη
Σκύρο

Λευκαδίτικο Καρναβάλι
Γιάννενα - Πρέβεζα

1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος

1η μέρα: Αθήνα - Μονή Φανερωμένης - Λευκάδα

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό την Κύμη και τη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Μετάβαση στην Κύμη, όπου θα επισκεφθούμε το
Λαογραφικό Μουσείο. Χρόνος στην παραλία για γεύμα και επιβίβαση στο
φέρι-μποτ για τη Σκύρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NEFELI 4* στη Χώρα. Θα
βγούμε στην κεντρική πλατεία, όπου θα παρακολουθήσουμε τους «κουδουνάτους», που σήμερα πλημμυρίζουν τα σοκάκια της Σκύρου υπό τον ήχο των
κουδουνιών και ξεσηκώνουν τους κατοίκους! Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη Λευκάδα. Επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης. Γεύμα στην περιοχή της Λυγιάς και άφιξη στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο
IONION STAR 4* στο κέντρο της πόλης. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Χώρα - Γύρος νησιού
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί. Επίσκεψη στη Μονή Γεωργίου.
Συνεχίζουμε για την πλατεία, όπου θα δούμε Βυζαντινά μνημεία και θα ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό και στο Ιστορικό Μουσείο Φαλτάιτς. Έπειτα θα περιηγηθούμε στη βόρεια πλευρά της Σκύρου, με το θαυμάσιο τοπίο που συνδυάζεται με
τα παραδοσιακά άσπρα σπίτια και τις υπέροχες παραλίες. Επιστροφή στη Χώρα,
όπου συνεχίζονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Δείπνο.
3η μέρα: Νότιο τμήμα - Χώρα
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα του νησιού, όπου θα ξεναγηθούμε από
τοπικό ξεναγό. Αν το επιτρέπει ο καιρός θα πάμε μέχρι το Οροπέδιο Άρι. Η ευρύτερη
περιοχή αποτελεί φυσικό βιότοπο του Σκυριανού αλόγου. Επιστροφή στη Χώρα
όπου σήμερα θα γελάσουμε με την «Τράτα», έθιμο του Καρναβαλιού, με απαγγελίες
σατιρικών στίχων που παρωδούν την καθημερινότητα του νησιού και τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς που πέρασε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Χώρα - Λιναριά - Κύμη - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στην κεντρική πλατεία, όπου σήμερα θα αποχαιρετίσουμε
το νησί με τη συμμετοχή μας στο γλέντι των ντόπιων. Μην ξεχάσετε να ψωνίσετε
παραδοσιακά προϊόντα και τοπικά γλυκά. Μεταφορά στη Λιναριά, όπου θα επιβιβαστούμε στο φέρι-μποτ για την Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Πρωινό και αναχώρηση για τα Ιωάννινα, όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο με το
Δημοτικό & και το Βυζαντινό Μουσείο και την παλιά πόλη. Μετάβαση στο μώλο
και επιβίβαση στο καραβάκι για να επισκεφθούμε το Νησάκι της κυρα-Φροσύνης,
με το Μουσείο του Αλή Πασά και τη Μονή του Αγίου Νικολάου Φιλανθρωπινών.
Επιστροφή στην πόλη και ελεύθερος χρόνος για γεύμα και βόλτα στα καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Γύρος Λευκάδας: Νυδρί - Συβρός - Σύβοτα - Βασιλική Παρακολούθηση του Καρναβαλιού
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το πανέμορφο νησί, κάνοντας έναν
πανοραμικό γύρο. Θα περάσουμε (καιρού επιτρέποντος) από το Νυδρί, τη Βασιλική, τον Συβρό, τα Σύβοτα κ.ά. Στον Συβρό θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς.
Μετάβαση στον παραδοσιακό οικισμό Σύβοτα Λευκάδας. Επόμενος σταθμός η
Βασιλική, για καφέ και περίπατο. Επιστροφή και γνωριμία με την πόλη για να
παρακολουθήσουμε τη μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση με άρματα-πεζά τμήματα
στην κεντρική αγορά κατά μήκος της παραλίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Λευκάδα - Πρέβεζα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση από τη Λευκάδα με προορισμό την Πρέβεζα. Περιήγηση
στην παλιά πόλη με τα γραφικά στενά δρομάκια, τον πεζόδρομο με τα πολλά
καταστήματα και τον πολιούχο Άγιο Χαράλαμπο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή
ουζάκι στα πανέμορφα παραδοσιακά καφενεδάκια. Πορεία επιστροφής. Άφιξη
στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

8/3 SMILE PRICE

4

269 €

185 €

349 €

179 €

8/3

4

289 €

199 €

369 €

189 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3
Ώρα αναχώρησης: 07:00

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό δωματίων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Nefeli 4*
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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2η μέρα: Λευκάδα - Ιωάννινα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ 4-6 2ο ΠΑΙΔΙ 6-12

9/3 SMILE PRICE

3

169 €

149 €

215 €

90 €

120 €

9/3

3

189 €

165 €

235 €

105 €

130 €

8/3 SMILE PRICE

4

235 €

199 €

305 €

115 €

135 €

8/3

4

255 €

219 €

325 €

125 €

150 €

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3
Ώρα αναχώρησης: 08:00

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένο
αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Ionion Star Hotel 4*
στη Λευκάδα • Ημιδιατροφή • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι στους επισκέψιμους χώρους • Εισιτήριο για το Νησάκι της κυρα-Φροσύνης • Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

Σέρρες
Μπάνσκο

Καβάλα
Καρναβάλι Ξάνθης

1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες.
Τακτοποίηση στα δωμάτιά μας στο ξενοδοχείο SIRIS HOTEL 4*, στον Λευκώνα.
Η πόλη που θα μας φιλοξενήσει είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου Νομού, που
καταλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας και συνορεύει με
τη Βουλγαρία προς τα βόρεια, ενώ βρέχεται και από το Αιγαίο στα νότια. Η πρώτη
μας μέρα στις Σέρρες ολοκληρώνεται με το δείπνο.

Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην
όμορφη πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, με το φωταγωγημένο κάστρο, το
Υδραγωγείο κ.ά. αξιοθέατα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AIROTEL GALAXY 4*
στην Καβάλα. Δείπνο.

2η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη διαδρομή προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη,
που δημιουργήθηκε το 1932 με την κατασκευή φράγματος στον ρου του ποταμού
Στρυμόνα στο ύψος του χωριού Λιθότοπος. Χρόνος για περίπατο και προαιρετική
βαρκάδα, αλλά και φαγητό. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω Πορόια αγναντεύοντας την κοιλάδα και τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σέρρες - Μπάνσκο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Προμαχώνα, διέλευση συνόρων και συνεχίζουμε
για μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται στους
πρόποδες τους Όρους Πίριν, 100χλμ. από τα σύνορα και σε υψόμετρο 925μ.
Θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα της Βουλγαρίας και έχει
τη μεγαλύτερη περίοδο χιονιού. Ανάβαση στο βουνό Πίριν για να πιούμε καφέ
στο σαλέ και όσοι επιθυμούν να κάνουν σκι. Όσοι δεν ακολουθήσουν μπορούν να
περάσουν το χρόνο τους στην πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Σέρρες - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκεψη στο ναό του πολιούχου
Αγ. Δημητρίου, χρόνος ελεύθερος για καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέλους.
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

2η μέρα: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία
Πρωινό και επίσκεψη στο Μουσείο Καπνού Καβάλας, τα σπάνια εκθέματα του
οποίου αφορούν την εμπορική επεξεργασία των Ανατολικών καπνών, ενώ
αναδεικνύουν και την κοινωνική ιστορία της Αν. Μακεδονίας & Θράκης. Έπειτα,
κατευθυνόμαστε προς την Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό
Μουσείο και θα αγναντέψουμε τον Τύμβο στον Λόφο Καστά. Συνεχίζουμε για τον
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, με το θέατρο και την αγορά. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας, εκεί που ο Απόστολος Παύλος
βάπτισε την πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πομακοχώρια - Καρναβάλι Ξάνθης - Πόρτο Λάγος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλαμούς. Συνεχίζουμε για τα παραδοσιακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως τον Εχίνο, διάσπαρτα στη Ροδόπη,
που τα κατοικούν Πομάκοι. Θα μεταβούμε στην Ξάνθη, που σήμερα κατακλύζεται
από χορούς, τραγούδια και μασκαράδες! Χαρείτε την παρέλαση των αρμάτων
και ζήστε τον ξέφρενο ρυθμό του τοπικού Καρναβαλιού. Στην επιστροφή για το
ξενοδοχείο θα έχουμε τη δυνατότητα θα επισκεφθούμε το Πόρτο Λάγος και τη
Βιστωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία του
παρελθόντος που την κοσμούν από τη μία άκρη της ως την άλλη και «δένουν»
γλυκά με τους ρυθμούς μιας σύγχρονης πόλης. Θα δούμε το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο, την παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ Αλή, τις Καμάρες. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3o AΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 6-12

8, 22/3 SMILE PRICE

4

195 €

165 €

245 €

125 €

8/3, 22/3

4

215 €

185 €

265 €

135 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 22/3
Ώρα αναχώρησης: 07:00

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ CV 2ΚΛΙΝΟ SV 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ CV 1ΚΛΙΝΟ SV

8/3 *SMILE PRICE

4

215 €

230 €

170 €

290 €

315 €

8/3

4

235 €

250 €

190 €

310 €

325 €

22/3 *SMILE PRICE

4

197 €

215 €

160 €

255 €

275 €

22/3

4

225 €

235 €

180 €

275 €

295 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 22/3
Ώρα αναχώρησης: 07:00

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris Hotel 4* στον
Λευκώνα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για την επίσκεψη στη Βουλγαρία.

*Ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Η παρακολούθηση των καρναβαλικών δρώμενων αφορούν την αναχώρηση 8/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Airotel Galaxy 4* στην Καβάλα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Πάρτι με ζωντανή μουσική 10/3 • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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Καλαμάτα
«Του Κουτρούλη ο γάμος»

Παραδοσιακή
Μάνη

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμάτα
Πρωινή αναχώρηση και άφιξη στην Καλαμάτα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και
το Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτό). Θα δούμε τις εκκλησίες των Αγίων
Αποστόλων και της πολιούχου Υπαπαντής. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το
Πάρκο Σιδηροδρόμων. Χρόνος για γεύμα και περίπατο στην παλιά πόλη. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PHARAE PALACE 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Καλαμάτα - Μονή Βουλκάνου - Αρχαία Μεσσήνη - Μεσσήνη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μονή Βουλκάνου (καιρού επιτρέποντος).
Προσκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Φθάνουμε στην Αρχαία
Μεσσήνη, σημαντική αρχαία πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά
μνημεία και κατοικίες. Επίσκεψη και αναχώρηση για τη Μεσσήνη, όπου θα
έχουμε χρόνο για γεύμα και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Καρδαμύλη - Καλαμάτα (Καρναβάλι)
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στις πανέμορφες ακτές της Μεσσηνιακής Μάνης. Φθάνουμε στο παραθαλάσσιο χωριό Καρδαμύλη, σε ένα τοπίο
γεμάτο αντιθέσεις, γαλάζια νερά, ελαιώνες και καταπράσινες πλαγιές. Θα
επισκεφθούμε τον Πύργο του Μούρτζινου, που ανήκε στον τελευταίο καπετάνιο
της Μάνης. Χρόνος για περίπατο και καφέ και θα επιστρέψουμε στην Καλαμάτα
για να παρακολουθήσουμε τις καρναβαλικές παραστάσεις που κορυφώνονται
με την παρέλαση των αρμάτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη («Του Κουτρούλη ο γάμος») - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Πύλο, με το καλοδιατηρημένο κάστρο
και το νησάκι Σφακτηρία απέναντι. Θα μεταβούμε στη Μεθώνη και το κάστρο
της (αν είναι ανοικτό). Σήμερα εδώ αναβιώνει «του Κουτρούλη ο γάμος», ένα
έθιμο από το 14ο αιώνα, με πρωταγωνιστή έναν ντόπιο που παντρεύτηκε την
επί χρόνια αγαπημένη του με Πατριαρχική απόφαση, προκειμένου να της
δοθεί διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό της. Οι οργανωτές μοιράζουν (δωρεάν)
φασολάδα, λαγάνα, κρασί και διάφορα Σαρακοστιανά. Επιστροφή στην Αθήνα
με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Γύθειο - Αρεόπολη
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό
Μυστρά, την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο.
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο,
με το νησιώτικο χρώμα και το νησάκι Κρανάη. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Το
απόγευμα άφιξη στην Αρεόπολη, στο ξενοδοχείο KASTRO MAINI 3*. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας
Πρωινό και ξεκινάμε τις επισκέψεις μας με τον οικισμό της Κυπάρισσου. Στην
Κοίτα θα δούμε τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες.
Συνεχίζουμε για τον πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης, τη Βάθεια.
Καθ’ οδόν για το Ταίναρο θα δούμε πολλούς πύργους, καθώς και τα αρχαία
λατομεία μαρμάρων. Επόμενος σταθμός το λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω από
το κάστρο του 1565. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Κατά την επιστροφή στο
ξενοδοχείο θα πιούμε καφέ στον απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Λιμένι
Πρωινό με τοπικά προϊόντα αρχίζουμε τις επισκέψεις με τη βαρκάδα στο Σπήλαιο
Γλυφάδα του Διρού. Συνεχίζουμε με την Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο
διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου. Από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 1821. Τελευταίος
σταθμός μας το παραθαλάσσιο Λιμένι για περίπατο και καφέ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Καλαμάτα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε για μια πανοραμική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη,
περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και τη γραφική Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο
οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. Προσκύνημα στην πολιούχο Υπαπαντή και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα στο
ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ CV

2ΚΛΙΝΟ SV

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ CV

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3
Ώρα αναχώρησης: 08:00

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9/3 SMILE PRICE

3

159 €

165 €

129 €

229 €

9, 23/3 *SMILE PRICE

3

159 €

145 €

219 €

9/3

3

179 €

189 €

139 €

249 €

9, 23/3

3

179 €

165 €

239 €

8/3 SMILE PRICE

4

237 €

249 €

165 €

405 €

8, 22/3 *SMILE PRICE

4

209 €

185 €

299 €

8/3

4

258 €

270 €

185 €

429 €

8, 22/3

4

229 €

205 €

319 €

CV: CITY VIEW, SV: SEA VIEW

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Pharae Palace 4* στην
Καλαμάτα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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ΑΝΑΧΩΡΗΣH

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3, 22/3 & 23/3
Ώρα αναχώρησης: 07:30

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini 3* στην Αρεόπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Ξενάγηση στο Μυστρά
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

∆ΩΡΟ

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ

Απόκριες στην
Κεφαλονιά

Αράχωβα - Δελφοί
Αλευρομουντζουρώματα

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλονιά

1η μέρα: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δίστομο - Ιτέα - Αράχωβα

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για την πανέμορφη Κεφαλονιά. Άφιξη στο
γραφικό Αργοστόλι. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο MOUIKIS 3* και το απόγευμα
ελεύθερο! Μπορείτε να το αξιοποιήσετε με επίσκεψη στον πεζόδρομο με τα
εμπορικά καταστήματα είτε να χαλαρώσετε στα παραδοσιακά ταβερνάκια.

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό το βασιλομονάστηρο του Οσίου
Λουκά και το Μουσείο Βυζαντινής Γλυπτικής, στο Στείρι Βοιωτίας. Συνεχίζουμε
για το Δίστομο, για να επισκεφθούμε το Μαυσωλείο Θυμάτων και το αντίστοιχο
Μουσείο. Μέσω Δεσφίνας φθάνουμε στην Ιτέα, όπου θα γευματίσουμε στην
όμορφη παραλία. Άφιξη στο ξενοδοχείο DOMOTEL ANEMOLIA RESORT 4* στην
Αράχωβα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Κεφαλονιά - Γύρος νησιού
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της Κεφαλονιάς. Θα επισκεφθούμε το
καταπληκτικό σπήλαιο Δρογκαράτης, την κωμόπολη Σάμη με το απαράμιλλης
ομορφιάς λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης και το γραφικό παραλιακό χωριό της
Αγίας Ευφημίας. Ακολουθεί μια γοητευτική διαδρομή προς το βόρειο τμήμα
του νησιού για να καταλήξουμε στο παραδοσιακό και κοσμοπολίτικο Φισκάρδο.
Στη διαδρομή μας θα δούμε την ιστορική χερσόνησο της Άσσου με το Ενετικό
κάστρο και θα φωτογραφίσουμε την ξακουστή παραλία του Μύρτου. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μονή Αγίου Γερασίμου - Καρναβάλι στο Ληξούρι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ενετικό κάστρο του Αγίου Γεωργίου και το
μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, πολιούχου και προστάτη του νησιού. Επόμενος
σταθμός μας ο τοπικός συνεταιρισμός κρασιού για να δοκιμάσετε τα κρασιά
που παράγει το νησί (Ρόμπολα). Συνεχίζουμε για το Ληξούρι με τη φανταστική
Καρναβαλική παρέλαση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ προαιρετικά
φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική.
4η μέρα: Γεωλογικό φαινόμενο «καταβόθρες» - Λάσση - Κουρκουμελάτα Σκάλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο «καταβόθρες».
Ακολουθεί επίσκεψη στη Λάσση με τις πανέμορφες παραλίες Πλατύ και Μακρύ
Γιαλό. Συνεχίζουμε για τα όμορφα χωριά του Δήμου Λειβαθούς, όπου θα
κάνουμε στάση στο πιο γραφικό χωριό του νησιού, τη Σκάλα, για τα Κούλουμα.
Τελευταίος μας σταθμός ο Πόρος, όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

2η μέρα: Αράχωβα - Δελφοί - Χιονοδρομικό Κέντρο
Πρωινό και αναχώρηση για την περιοχή των Δελφών, όπου θα επισκεφθούμε τον
αρχαιολογικό χώρο (Θέατρο-Στάδιο) και θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό
στο Μουσείο των Δελφών. Αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο του Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αράχωβα
Πλούσιο πρωινό. Αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο της Φωκίδας, το
«Vagonetto». Θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, θα
δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως». Συνεχίζουμε για τη Γραβιά, όπου
πρόσφατα το Χάνι έχει μετατραπεί σε μουσείο. Επόμενος σταθμός το γραφικό
χωριό Αγόριανη (Επτάλοφος) με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Απογευματινός καφές
στην Αράχωβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: «Αλευρομουντζουρώματα» στο Γαλαξίδι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαλαξίδι. Το μεσημέρι οι κάτοικοι ξεκινούν από
τα σοκάκια προς το λιμάνι για να γιορτάσουν το τοπικό έθιμο, τα «αλευρομουντζουρώματα», με χρωματιστό αλεύρι, λουλάκι και… φούμο! Στην όμορφη παραλία ο «γαμπρός» και η «νύφη» μουντζουρώνουν τους πάντες! Όσοι βρίσκονται
εντός ακτίνας είναι υποψήφιοι για αλεύρωμα! Εσείς αν θέλετε να το αποφύγετε
διακριτικά, μείνετε μακριά. Προαιρετικό γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα
με ενδιάμεση στάση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ
4-10

8/3

4

210 €

165 €

254 €

130 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3

ΑΝΑΧΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ STD

8/3 *SMILE PRICE

4

299 €

225 €

449 €

8/3

4

319 €

245 €

499 €

4 ΜΕΡΕΣ
8/3
Ώρα αναχώρησης: 08:00

STD: STANDARD

Επιβάρυνση για διαμονή σε Executive δωμάτιο 15 € το άτομο το βράδυ
*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
• Εισιτήρια φέρι-μποτ από και προς Κεφαλονιά • Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο
Mouikis 3* με πρωινό • Κεφαλλονίτης αρχηγός/ξεναγός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Πρωινό μπουφέ καθημερινά

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Domotel Anemolia Resort 4* στην Αράχωβα • Ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών • Ημιδιατροφή • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Είσοδοι σε σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους και πάρκα
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ο,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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Μυθική Αρκαδία
Σπήλαιο Κάψια
3 ΗΜΕΡΕΣ
9/3, 23/3

Ώρα αναχώρησης: 07:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9, 23/3 SMILE PRICE

3

159 €

135 €

209 €

9/3, 23/3

3

179 €

155 €

239 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων

1η μέρα: Αγία Φωτεινή - Οινοποιείο Καλόγρη - Χιονοδρομικό Κέντρο (Οστρακίνα)
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Μαντινειακό Πεδίο για να
δούμε τον αρχιτεκτονικό παράδοξο ναό της Αγίας Φωτεινής. Συνεχίζουμε για το Οινοποιείο Καλόγρη,
όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για όλα τα στάδια παραγωγής και εμφιάλωσης ορισμένων από τα
καλύτερα Ελληνικά κρασιά. Επόμενος σταθμός, το Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνα στο Μαίναλο. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Mainalon Resort 3* στην Τρίπολη. Δείπνο.
2η μέρα: Χρυσοβίτσι - Λιμποβίσι - Ελάτη - Βυτίνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χρυσοβίτσι. Επίσκεψη στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε για το
Λιμποβίσι και το σπίτι του Θ. Κολοκοτρώνη, που λειτουργεί ως μουσείο. Στη συνέχεια μετάβαση στην Ελάτη,
και αργότερα θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην Βυτίνα για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών - Σπήλαιο Κάψια - Λεβίδι - Αθήνα

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της
εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Μainalon Resort 3* στην Τρίπολη
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
✓ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου
✓ Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους
✓ Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

Πρωινό και αναχώρηση για την ιερά σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών, ένα καταφύγιο
ομορφιάς και πνευματικότητας που ορθώνεται στο όρος Κτενιάς, μόλις 11χλμ. από την Τρίπολη. Από το
Άγιο Βήμα ξεκινάει μυστικό αγίασμα που ξεχύνεται από τις δροσερές βρύσες σ’ αυτό το περιβόλι του Θεού.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Σπήλαιο Κάψια, από τα πιο αξιόλογα της Ελλάδας. Επόμενος σταθμός μας
το Λεβίδι για γεύμα και πορεία επιστροφής για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ

Λακωνική Μάνη
3 & 4 ΗΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3, 22/3, 23/3

Ώρα αναχώρησης: 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9, 23/3 SMILE PRICE
9, 23/3

3

159 €

139 €

235 €

3

179 €

149 €

255 €

8, 22/3 SMILE PRICE

4

215 €

195 €

325 €

8, 23/3

4

235 €

215 €

345 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν
έως 5/2 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

1η μέρα: Μυστράς - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο
Πρωινή αναχώρηση για τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά. Περιήγηση και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Επόμενος σταθμός το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη
για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο νεόκτιστο ξενοδοχείο INFINITY HOTEL GYTHEIO 3* στο Γύθειο. Δείπνο.
2η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη - Γερολιμένας
Πρωινό και επίσκεψη στο Σπήλαιο Γλυφάδα του Διρού. Συνεχίζουμε με την Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία της 17ης Μαρτίου. Τελευταίος σταθμός ο απάνεμος όρμος του Γερολιμένα για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μονεμβασιά - Γέρακας - Γύθειο
Πρωινό και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Περιήγηση στο κάστρο με τα
Βενετσιάνικα και Βυζαντινά αρχοντικά, με τον Ναό της Αγίας Σοφίας, το σπίτι και την προτομή του
ποιητή Γιάννη Ρίτσου, την εκκλησία του Ελκόμενου Χριστού και τον Ναό της Παναγίας Χρυσαφίτισσας.
Συνεχίζουμε για το φυσικό λιμάνι του Γέρακα. Προαιρετικό γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Γύθειο - Ναύπλιο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και επίσκεψη στα αξιοθέατα (Άγιος Σπυρίδωνας, Παλιά Πόλη, Πλατεία Συντάγματος). Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα
16

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο
ξενοδοχείο Inﬁnity Hotel Gytheio 3* • Ημιδιατροφή • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου •
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
ΓΥΘΕΙΟ

INFINITY
HOTEL
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

9, 23/3

2

99 €

89 €

192 €

*4ΚΛΙΝΟ

315 €

8, 22/3

3

145 €

130 €

280 €

460 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, *Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά
έως 12 ετών

∆ΩΡΟ

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΕΡΓΙΝΑ!

Θράκη
Ξανθιώτικο Καρναβάλι

Καρναβάλι Νάουσας
«Μπούλες» & «Γενίτσαροι»

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη

1η μέρα: Αθήνα - Πλαταμώνας

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην
Αλεξανδρούπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL EGNATIA 4* SUP και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Τεμπών φθάνουμε μέχρι τους πρόποδες του
Ολύμπου, στο μοναστήρι του Αγίου Διονυσίου, το πιο σημαντικό στην Πιερία (16ος
αι.). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Λιτόχωρο. Χωρίζεται σε δύο οικισμούς, το
νέο και τον παλιό, με αρκετά σπίτια χτισμένα βάσει των προδιαγραφών της Μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο
SAN PANTELEIMON 4*, τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Φέρες - Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρομή μας στις Βυζαντινές Φέρες, με το
συγκρότημα λουτρών και το Υδραγωγείο και την Παναγία την Κοσμοσώτειρα.
Ακολουθώντας διαδρομή κατά μήκος του Έβρου φθάνουμε στο Δέλτα. Επόμενος
σταθμός το Δάσος της Δαδιάς, όπου λειτουργεί Κέντρο Ενημέρωσης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Μετάβαση στο Σουφλί. Μικρή γνωριμία με την πόλη και
επίσκεψη στο Μουσείο Μεταξιού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αδριανούπολη - Κάραγατς
Πρωινό και αναχώρηση για τα Ελληνοτουρκικά σύνορα (απαραίτητο διαβατήριο
ή ταυτότητα νέου τύπου) με κατεύθυνση την Αδριανούπολη. Θα περιηγηθούμε
στην πόλη για να θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά, το Σελιμιγιέ Τζαμί και τον
πεζόδρομο με τη σκεπαστή αγορά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Κάραγατς,
τον Σιδηροδρομικό Σταθμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα - Καρναβάλι Ξάνθης
Πρωινό και αναχώρηση για το μαγευτικό Αγιορείτικο Μετόχι του Πόρτο Λάγος
με τον Βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου και της Παντάνασσας, μέσα στη Λίμνη
Βιστωνίδα. Προχωράμε και φθάνουμε στην Ξάνθη, με την παλιά πόλη, που
σήμερα κατακλύζεται από χορούς, τραγούδια και μασκαράδες. Ελεύθερος χρόνος
για γεύμα. Χαρείτε την παρέλαση των αρμάτων και ζήστε τον ξέφρενο ρυθμό του
τοπικού Καρναβαλιού! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Καβάλα, όπου θα απολαύσουμε τον καφέ μας.
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

2η μέρα: Βεργίνα - Μονή Σουμελά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα. Άφιξη και ξενάγηση στο Μουσείο της,
όπου θα θαυμάσουμε τα ευρήματα από τις ανασκαφές του Ανδρόνικου, καθώς
και το παλάτι με τα ψηφιδωτά. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου. Επίσκεψη
στην επιβλητική Μονή Παναγίας Σουμελά. Χτίστηκε εδώ μετά την καταστροφή της
Τραπεζούντας, όταν μεταφέρθηκε από τον Πόντο η εικόνα της Παναγίας. Χρόνος
στη Βέροια για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Καρναβάλι Νάουσας («Μπούλες» &
«Γενίτσαροι»)
Πρωινό και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο Τρία Πέντε Πηγάδια. Έπειτα θα
επισκεφθούμε τη Νάουσα, που γιορτάζει την Αποκριά με τις «Μπούλες» και τους
«Γενίτσαρους»! Η πόλη πλημμυρίζει με μεταμφιεσμένους που φορούν τις παραδοσιακές φορεσιές και τις κουδούνες, ενώ κυκλοφορεί παντού κόσμος και μέσα στο
εορταστικό κλίμα πραγματοποιούνται παρελάσεις, χοροί και τραγούδια. Χρόνος για
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Όλυμπος - Ραψάνη - Αμπελάκια - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο χωριό Ραψάνη, γνωστό για την παραγωγή κρασιού,
«θρονιασμένο» στους πρόποδες του Ολύμπου (καιρού επιτρέποντος). Στη συνέχεια
κατευθυνόμαστε προς τα Αμπελάκια, παραδοσιακό οικισμό που φημίζεται για τα
σπουδαία αρχοντικά του, καθώς γνώρισε πολύ μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κατά
το παρελθόν. Χρόνος για γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
SUP

1ο ΠΑΙΔΙ
4-10

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
SUP

8/3

4

255 €

165 €

355 €

95 €

7/3

5

315 €

205 €

430 €

115 €

4 & 5 ΜΕΡΕΣ
7/3, 8/3
Ώρα αναχώρησης: 06:00

SUP: SUPERIOR

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia
• Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Hotel Egnatia 4* Sup στην Αλεξανδρούπολη • Κυριακή
Αποκριάτικο γλέντι με μουσική DJ • Ημιδιατροφή • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η περιήγηση
στο Δέλτα Έβρου • Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

9/3 *SMILE PRICE

2ΚΛΙΝΟ
ΗΜΕΡΕΣ SUPERIOR

3

159 €

3ο ΑΤΟΜΟ
SUPERIOR

1ΚΛΙΝΟ
SUPERIOR

1ο ΠΑΙΔΙ
4-12

149 €

205 €

70 €

9/3

3

175 €

159 €

225 €

80 €

8/3 *SMILE PRICE

4

215 €

185 €

279 €

70 €

8/3

4

229 €

199 €

299 €

80 €

3 & 4 ΜΕΡΕΣ
8/3, 9/3
Ώρα αναχώρησης: 07:30

*Ισχύουν για κρατήσεις έως 5/2, για περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας
Panolympia • Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα • Διαμονή στο San Panteleimon 4*
• Ημιδιατροφή • Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή μουσική • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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25η Μαρτίου
Εκδρομές με ημιδιατροφή
και διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία

Λουτρά Πόζαρ
Καϊμακτσαλάν

Γιάννενα
Πάπιγκο

Θεσσαλονίκη
Λίμνη Κερκίνη

1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος
Αθανάσιος

1η μέρα: Αθήνα - Γιάννενα

1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη

Πρωινή αναχώρηση για τα Γιάννενα. Άφιξη στο
Μπιζάνι, επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα
ομοιώματα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο THE LAKE
HOTEL 5*. Δείπνο.

Πρωινή αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες
στάσεις και επίσκεψη στο Μουσείο της Βεργίνας.
Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
της επιλογής σας LAZART HOTEL 5* ή PORTO
PALACE 5*. Δείπνο.

Πρωινή αναχώρηση για τους πρόποδες του Όρους
Καϊμακτσαλάν. Μέσω Βέροιας φθάνουμε στον
ορεινό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LITHOS RESORT &
SPA 3* SUP. Δείπνο.
2η μέρα: Παλαιός Άγιος Αθανάσιος - Καστοριά
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο
Δισπηλιού και το Οικομουσείο Καστοριάς, όπου θα
θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό. Επίσκεψη στο μοναστήρι της Μαυριώτισσας, περιήγηση
στην παλιά πόλη Ντολτσό και ελεύθερος χρόνος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Παλαιός Άγιος Αθανάσιος - Έδεσσα Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπράσινη
Έδεσσα με τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο.
Συνεχίζουμε για τα Λουτρά Πόζαρ, στην Αριδαία.
Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό (καιρού
επιτρέποντος) Νυμφαίο και τον «Αρκτούρο», το
Ευρωπαϊκό κέντρο προστασίας της καφέ αρκούδας,
στο οποίο και θα ξεναγηθούμε. Ελεύθερος χρόνος
και στη συνέχεια πορεία επιστροφής για Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα
επισκεφθούμε το Στρατιωτικό Μουσείο Πολέμου
Καλπακίου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Δυτικό Ζαγόρι.
Θα περάσουμε από την Αρίστη και τον Βοϊδομάτη για
να επισκεφθούμε το Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε
για την Κόνιτσα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα, καφέ
και περίπατο στα πλακόστρωτα καλντερίμια και στο
πέτρινο γεφύρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Γιάννενα (περιήγηση) - Μονοδένδρι Φαράγγι Βίκου
Πρωινό και αναχώρηση για το Μονοδένδρι, απ’ όπου
θα θαυμάσουμε το Φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο
στον κόσμο, και τη Μονή της Αγίας Παρασκευής
(1412), στο χείλος του φαραγγιού. Επιστροφή στα
Γιάννενα, περιήγηση στο Κάστρο και στην παλιά πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Γιάννενα - Λ. Παμβώτιδα - Νησάκι - Αθήνα

2η μέρα: Σουρωτή (Μονή Αγίου Παΐσιου) Θεσσαλονίκη (ξενάγηση από επίσημο ξεναγό)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σουρωτή, όπου θα
επισκεφθούμε τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη όπου θα πραγματοποιηθεί
ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα. Παλιός Σταθμός,
Δικαστικό Μέγαρο, Λαδάδικα, Λευκός Πύργος, Άγιος
Δημήτριος, Ρωμαϊκή Αγορά, Γαλεριανό Συγκρότημα,
Ροτόντα κ.ά. Χρόνος για βόλτα, καφέ και γεύμα στα
Λαδάδικα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Θεσσαλονίκη - Οχυρό Ρούπελ Λίμνη Κερκίνη
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών
Μεταξά - Ιστίμπεη. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό
Μουσείο και σε τμήματα Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη
Λίμνη Κερκίνη. Δυνατότητα γύρου της λίμνης με βάρκες
(προαιρετικά). Ενημέρωση από την ειδική ομάδα και
χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσ/νίκη - Αρχαιολογικό Μουσείο
Πέλλας - Αθήνα

Συνοπτικό 3ημερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2μέρα.

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη και τη Λίμνη
Παμβώτιδα. Από το μώλο θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το γραφικό νησάκι. Περίπατος στον οικισμό
και επίσκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά. Πορεία
επιστροφής στην Αθήνα μέσω Ρίου-Αντιρρίου.

Ώρα αναχώρησης: 06:45

Ώρα αναχώρησης: 07:30

Ώρα αναχώρησης: 06:45

Αναχωρήσεις: 22, 23/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ

Αναχωρήσεις: 22/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ 4-12

23/3 *SMILE PRICE

3

139 €

125 €

189 €

125 €

23/3

3

159 €

135 €

205 €

135 €

22/3 *SMILE PRICE

4

179 €

149 €

245 €

145 €

22/3

4

199 €

165 €

270 €

155 €

*Iσχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένες θέσεις
Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Lithos Resort & Spa 3* Sup ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου ✓ Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους ✓ Ότι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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2η μέρα: Γιάννενα - Καλπάκι - Μεγάλο Πάπιγκο Βοϊδομάτης - Κόνιτσα

2ΚΛΙΝΟ

3ο
ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

Πρωινό και αναχώρηση για το Αρχαιολογικό
Μουσείο Πέλλας. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με
ενδιάμεσες στάσεις.

Αναχωρήσεις: 22/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
1o ΠΑΙΔΙ
4-12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

2ΚΛΙΝΟ 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ 1ο ΠΑΙΔΙ
ΗΜΕΡΕΣ SUPERIOR
SUPERIOR SUPERIOR 6-12

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

22/3 *SMILE PRICE

4

255 €

199 €

399 €

89 €

22/3 *SMILE PRICE

4

249 €

179 €

349 €

170 €

22/3

4

279 €

225 €

419 €

99 €

22/3

4

269 €

199 €

369 €

180 €

*Iσχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένες θέσεις

*Iσχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένες θέσεις

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο The Lake Hotel
5*, στα Ιωάννινα ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου ✓ Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους ✓ Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα ✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται
με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο
ξενοδοχείο Lazart Hotel 5* ή Porto Palace 5* στη Θεσσαλονίκη
✓ Ημιδιατροφή ✓ Ξενάγηση στη Θεσσαλονίκη ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: ✓
Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους ✓ Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα ✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

∆ΩΡΟ

Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ
ΔΕΛΦΩΝ

Δελφοί

Λευκάδα
Μονή Φανερωμένης

Βόλος
Γύρος Πηλίου

1η μέρα: Αθήνα - Δελφοί - Αράχωβα

1η μέρα: Αθήνα - Μονή Φανερωμένης - Λευκάδα

Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεση στάση,
φτάνουμε στους Δελφούς, όπου θα επισκεφθούμε
τον αρχαιολογικό χώρο (Θέατρο - Στάδιο) και
θα ξεναγηθούμε στο σπουδαίο Μουσείο με τους
αρχαίους θησαυρούς που έχουν βρεθεί στην
περιοχή. Άφιξη και τακτοποίηση στο ANEMOLIA
RESORT 4*. Δείπνο.

Πρωινή αναχώρηση για τη Λευκάδα. Επίσκεψη στη
Μονή Φανερωμένης. Γεύμα στην περιοχή της Λυγιάς
και άφιξη - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο IONION
STAR 4* στο κέντρο την πόλης. Δείπνο.

Αράχωβα

Πρωινό και αναχώρηση για το Μεταλλευτικό Πάρκο
της Φωκίδας, το «Vagonetto»(καιρού επιτρέποντος).
Θα κάνουμε βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές
βωξίτη, θα δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος
και Φως». Συνεχίζουμε για τη Γραβιά, της οποίας
το περίφημο Χάνι έχει μετατραπεί πρόσφατα σε
μουσείο (εφόσον είναι ανοιχτό). Τελευταίος μας
σταθμός είναι το γραφικό χωριό της Αγόριανης
(Επτάλοφος) με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Πορεία
επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

4η μέρα: Πρέβεζα - Γεφύρι της Άρτας - Αθήνα

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος (ξενάγηση στο
Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο)
Αναχώρηση για τη πρωτεύουσα της Μαγνησίας.
Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στο Αθανασάκειο
Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο
υπέροχο Νεοκλασικό κτίριο του 1909. Ελεύθερος
χρόνος. Τακτοποίηση στο VALIS RESORT 5* στην
Αγριά. Δείπνο.
2η μέρα: Βόλος - Τρενάκι του Πηλίου
(«Μουντζούρης») - Μηλιές - Βυζίτσα
Πρωινό και προαιρετική ανάβαση στις όμορφες
πλαγιές του Πηλίου με τον «Μουντζούρη». Στο τέρμα
της διαδρομής φθάνουμε στο χωριό Μηλιές, όπου
θα επισκεφθούμε την εκκλησία των Παμμεγίστων
Ταξιαρχών. Συνεχίζουμε για τη Βυζίτσα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Βόλος - Χάνια - Τσαγκαράδα
Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά Χάνια, σε
υψόμετρο 1.190 μέτρων στις πλαγιές του Πηλίου.
Επόμενος σταθμός μας είναι η Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι του Πηλίου», σε υψόμετρο 500 μέτρων, με την
υπέροχη θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος. Επίσκεψη στην
Αγία Παρασκευή με το θεόρατο πλάτανο των χιλίων
ετών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Βόλος - Πορταριά - Μακρυνίτσα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το κεφαλοχώρι Πορταριά,
στις δυτικές πλαγιές του Πηλίου. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα, η οποία χαρακτηρίζεται
ως «το μπαλκόνι του Πηλίου» με το παραδοσιακό της
χρώμα και την ιδιαίτερη Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική.
Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

Ώρα αναχώρησης: 07:30

Ώρα αναχώρησης: 08:00

Ώρα αναχώρησης: 07:45

2η μέρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού Αράχωβα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό
Κέντρο του Παρνασσού (καιρού επιτρέποντος)
που αποτελεί πόλο έλξης για τους φανατικούς των
χειμερινών σπόρ. Συνεχίζουμε για τη γραφική και
κοσμοπολίτικη Αράχωβα, με την υπέροχη θέα και
τα παραδοσιακά καταστήματα. Χρόνος για γεύμα
και βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα

Αναχωρήσεις: 23/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ 2ΚΛΙΝΟ STD

2η μέρα: Γύρος του νησιού (Νυδρί - Σύβρος Σύβοτα Λευκάδας - Βασιλική)
Πρωινό και ξεκινάμε πανοραμικό γύρο. Στο χωριό
Σύβρος θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς. Μετάβαση στα Σύβοτα Λευκάδας. Επόμενος σταθμός η
Βασιλική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νυδρί - (προαιρετικά Σκορπιός Σπηλιά Παπανικολή)
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί.
Προαιρετική κρουαζιέρα στον Σκορπιό, τη Σπηλιά του
Παπανικολή και τη Μαδουρή. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην πόλη για να περιηγηθούμε στις Βυζαντινές εκκλησίες, να δούμε το Μουσείο Φωνογράφου,
το Πάρκο Μποσκέτο και το ιστορικό κέντρο. Χρόνος
για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Πρωινό και αναχώρηση για την Πρέβεζα. Περιήγηση
στην παλιά πόλη με το Σεΐτάν Παζάρ. Προσκύνημα στον Άγιο Χαράλαμπο. Ελεύθερος χρόνος στα
τσιπουράδικα της πόλης για να δοκιμάσετε τις
τοπικές λιχουδιές. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με
ενδιάμεση στάση για φωτογραφίες στο γεφύρι της
Άρτας. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Αναχωρήσεις: 22/3 & 23/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

3ο ΑΤΟΜΟ STD

1ΚΛΙΝΟ STD

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

23/3 *SMILE PRICE

3

159 €

130 €

205 €

23/3 *SMILE PRICE

3

189 €

155 €

269 €

23/3

3

205 €

169 €

289 €

STD: STANDARD

*Iσχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένες θέσεις
Επιβάρυνση για Executive δωμάτιο 15 € το άτομο/βράδυ.
Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Anemolia Resort 4* στην
Αράχωβα ✓ Ημιδιατροφή ✓ Ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου ✓ Η είσοδος
στους επισκέψιμους χώρους και στο «Vagonetto» ✓ Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

Αναχωρήσεις: 22/3

23/3

3

179 €

150 €

225 €

22/3 *SMILE PRICE

4

215 €

180 €

290 €

22/3

4

235 €

200 €

310 €

*Iσχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένες θέσεις
Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Ionion Star 4* στη
Λευκάδα ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου ✓ Οι
είσοδοι στους επισκέψιμους χώρους ✓ Η κρουαζιέρα στον Σκορπιό ✓
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ✓ Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο
ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

1ο ΠΑΙΔΙ
4-12

22/3 *SMILE PRICE

4

249 €

199 €

306 €

89 €

22/3

4

269 €

219 €

349 €

99 €

*Iσχύουν για κρατήσεις έως 5/2 και για περιορισμένες θέσεις
Περιλαμβάνονται: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Valis Resort 5* στην Αγριά ✓ Ημιδιατροφή ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: ✓ Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου ✓ Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους ✓ Το
εισιτήριο για τον «Μουντζούρη» (10 € πληρωτέα στο γραφείο) ✓ Ό,τι δεν
αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 2)
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Αποδράστε σε όλη την Ελλάδα σε
επιλεγµένα πακέτα διαµονής

από

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Lazart
Hotel

ΝΥΧΤΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

2ΚΛΙΝΟ
SUP

3ο ΑΤΟΜΟ
SUP

1ΚΛΙΝΟ
SUP

1o ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ

*FAMILY SUITE
(2+2)

9/3

2

129 €

75 €

215 €

40 €

450 €

8/3

3

189 €

110 €

320 €

55 €

665 €

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 6 ετών

από

Thermae
Sylla

118€

Club Casino
Loutraki

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ DLX

2ΚΛΙΝΟ SUP

1ΚΛΙΝΟ STD

8/3

3

164 €

205 €

255 €

295 €

9/3

2

125 €

150 €

85 €

220 €

274 €

23/3

2

109 €

134 €

154 €

198 €

23/3

2

118 €

147 €

78 €

216 €

276 €

ΑΦΙΞΗ ΝΥΧΤΕΣ 2ΚΛΙΝΟ EXE 2ΚΛΙΝΟ DLX 3ο ΑΤΟΜΟ 1ΚΛΙΝΟ EXE 1ΚΛΙΝΟ DLX

EXE: EXECUTIVE ΜΕ ΘΕΑ ΤΑ ΓΕΡΑΝΕΙΑ ΟΡΗ, DLX: DELUXE ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Dlx. Οι τιμές
για τις Απόκριες περιλαμβάνουν πρωινό & το Νηστίσιμο γεύμα την
Καθαρά Δευτέρα. Οι τιμές για την 25η Μαρτίου περιλαμβάνουν ένα γεύμα
ή δείπνο καθημερινά. *Οι τιμές για τις Απόκριες ισχύουν για κρατήσεις
έως 25/2. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 10%, Δυνατότητα μεταφοράς με
πούλμαν 40 € το άτομο (μόνο για τις αναχωρήσεις των Αποκριών)

από

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

159€

από

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

ΑΦΙΞΗ

Παιδί έως 12 ετών 10 € ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 20 € ανά διανυκτέρευση

SUP: SUPERIOR

ΑΙΔΗΨΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ

109€

Kalavrita
Canyon

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΑΦΙΞΗ

από

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΑΧΑΪΑ

129€

Grand Serai

178€

Congress & Spa

από

ΒΡΑΥΡΩΝΑ, ΑΤΤΙΚΗ

115€

Dolce Attica
Riviera

SUP

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΑΦΙΞΗ
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ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ
STD

2ΚΛΙΝΟ
EXE

2ΚΛΙΝΟ
SUP

3ο
ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ
STD

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
1ΚΛΙΝΟ
EXE

ΑΦΙΞΗ

2ΚΛΙΝΟ 2ΚΛΙΝΟ
3ο
1ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 1o ΠΑΙΔΙ *ΧΑΓΙΑΤΙ
ΝΥΧΤΕΣ
STD
SUP ΑΤΟΜΟ STD
SUP
6-12
(4ΑΤ)

9, 23/3

2

159 €

179 €

199 €

118 €

288 €

326 €

9/3

2

185 € 195 € 120 € 310 € 330 € 100 € 695 €

8, 22/3

3

239 €

269 €

299 €

177 €

430 €

490 €

23/3

2

178 € 188 € 120 € 295 € 310 € 100 € 680 €

STD: STANDARD, EXE: EXECUTIVE, SUP: SUPERIOR

STD: STANDARD, SUP: SUPERIOR

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ με Πρωινό
2ο παιδί έως 12 ετών -50%
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή:
25 € ο ενήλικας και 12 € τα παιδιά 6-12 ετών

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
ΑΦΙΞΗ

ΝΥΧΤΕΣ

2ΚΛΙΝΟ DLX
MB MV

2ΚΛΙΝΟ
DLX MB/
BNG SV

9, 23/3

2

115 €

120 €

2ΚΛΙΝΟ
1ΚΛΙΝΟ DLX
PREMIUM
MB MV
MB MV

125 €

105 €

1ΚΛΙΝΟ
DLX MB/
BNG SV

110 €

DLX: DELUXE, MB: MAIN BUILDING, MV: MOUNTAIN VIEW, BNG: BUNGALOW, SV: SEA VIEW

1o Παιδί έως 13 ετών ΔΩΡΕΑΝ
3ο Άτομο 35 € / διανυκτέρευση
Επιβάρυνση Ημιδιατροφής 20 € ο ενήλικας και 10 € το παιδί 2-13 ετών

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (ΣΕΛ. 2)

Ημερήσιες εκδρομές
Τρίκαλα Κορινθίας - Μονή Αγίου Βλασίου
Χιονοδρομικό Κέντρο Κυλλήνης
ΚΥΡΙΑΚΉ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 20 €

Φαράγγι Βουραϊκού - Οδοντωτός - Καλάβρυτα
ΚΥΡΙΑΚΉ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 28 €

Ναός Επικούρειου Απόλλωνα - Ανδρίτσαινα
ΚΥΡΙΑΚΉ 3 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 25 €

Καρναβάλι Αμφίκλειας
ΚΥΡΙΑΚΉ 10 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 22 €

Αναπλιώτικο Καρναβάλι
ΚΥΡΙΑΚΉ 10 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 10:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 22 €

Βυτίνα - Λαγκάδια - Δημητσάνα
Έθιμο του Μακαρονά
ΚΥΡΙΑΚΉ 10 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 10:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 25 €

Αλευρομουντζουρώματα στο Γαλαξίδι
Δελφοί - Αράχωβα
ΚΑΘΑΡΆ ΔΕΥΤΈΡΑ 11 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 22 €

Βλάχικος Γάμος στη Θήβα
ΚΑΘΑΡΆ ΔΕΥΤΈΡΑ 11 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 09:30
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 20 €

Χαλκίδα - Προκόπι
Αγ. Ιωάννης Ρώσος - Λίμνη Ευβοίας
ΚΑΘΑΡΆ ΔΕΥΤΈΡΑ 11 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 20 €

Αγία Θεοδώρα Βάστας - Σπήλαιο Κάψια
ΚΥΡΙΑΚΉ 17 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 25 €

Ακράτα - Λίμνη Τσιβλού - Ζαρούχλα
ΚΥΡΙΑΚΉ 24 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 22 €

Λεωνίδιο - Μονή Ελώνης - Κοσμάς
ΚΥΡΙΑΚΉ 31 ΜΑΡΤΊΟΥ | ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30
ΚΌΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: 25 €
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Αμβούργο
Χανσεατική Γερμανία

Άμστερνταμ
Μάρκεν - Βόλενταμ

1η μέρα: Αθήνα - Αμβούργο
Πτήση για το Αμβούργο, στη Βόρεια Γερμανία, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια
στον κόσμο, που όμως δεν είναι παραθαλάσσιο. Το διασχίζει ο ποταμός Έλβας,
σχηματίζοντας δέλτα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το κέντρο της πόλης.
Περνάμε μέσα από το πράσινο στους εκθεσιακούς χώρους, από τη συνοικία του
λιμανιού St Pauli με την ψαραγορά, τους ταρσανάδες και τις αποβάθρες. Στην
«καρδιά» της παλιάς πόλης θα ξεναγηθούμε πριν καταλήξουμε στο ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκινάμε πεζή να γνωρίσουμε το ιστορικό κέντρο.
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βίσμαρ - Λίμπεκ
Πρωινό και αναχώρηση για τη σπουδαία Χανσεατική πόλη Βίσμαρ. Εδώ θα
γνωρίσουμε Γοτθικούς ναούς με τη χαρακτηριστική χρήση του κόκκινου τούβλου,
τη μεγάλη κεντρική πλατεία με την κρήνη, το λιμάνι με τις αποθήκες κ.ά.
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για την επίσης Χανσεατική πόλη Λίμπεκ. Εδώ
θα δούμε τον Ναό της Παναγίας, το σπίτι των αδελφών Μαν, το σπίτι-μουσείο του
Καγκελάριου Willy Brand, τις αποθήκες αλατιού κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Βρέμη
Πρωινό και αναχώρηση για μια ιστορική πόλη του Γερμανικού Βορρά, τη
Βρέμη. Για να τη γνωρίσετε απλώς ακολουθήστε τη… διαδρομή των καρφιών,
που συνδέουν τα πιο σημαντικά αξιοθέατα, μεταξύ αυτών και το άγαλμα των
μουσικών της Βρέμης του Gerhard Marcks. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο
Αμβούργο.
4η μέρα: Λίνεμπουργκ - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Λίνεμπουργκ, όπου, ξεκινώντας
από την πλατεία του δημαρχείου και περνώντας από τις παλιές γειτονιές
των αλατωρύχων, θα κατευθυνθούμε προς το λιμάνι με τις πανέμορφες
εγκαταστάσεις του, όπου θα πιούμε και καφέ. Επιστροφή στο αεροδρόμιο του
Αμβούργου και πτήση για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ, άφιξη στο αεροδρόμιο «Schiphol», μεταφορά στο
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. Στην ελεύθερη βραδιά που ακολουθεί ο
αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος για βόλτα στο ιστορικό κέντρο: πλατεία Βατερλό,
πλατεία Ρέμπραντ, παζάρι λουλουδιών, κεντρική πλατεία Dam (μετάβαση με τραμ
ή μετρό και υπόδειξη ως προς τον τρόπο χρήσης του για επιστροφή ατομικά).
2η μέρα: Άμστερνταμ - «Coster Diamonds»
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για την πρώτη μας γνωριμία με το Άμστερνταμ.
Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε ο Μύλος του Rembrandt, το «Στάδιο
Αρένα», η «Heineken», το Rijksmuseum, η Δυτική Εκκλησία, το Παλάτι, ο
«πλωτός» Κεντρικός Σταθμός. Ακολουθεί επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα
αδαμαντοποιεία της πόλης, τον οίκο «Coster Diamonds», με Ελληνόφωνη
παρουσίαση των τεχνικών κατεργασίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια Μάρκεν και Βόλενταμ
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για τα ψαράδικα χωριά Marken και
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι
του Volendam. Έπειτα θα επισκεφθούμε παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα μας
παρουσιαστούν οι μέθοδοι παρασκευής και θα δοκιμάσουμε γεύσεις.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - (προαιρετικά Ντελφτ - Χάγη)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε προαιρετική ημερήσια
εκδρομή στο Ρότερνταμ, το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 80 €). Θα θαυμάσουμε
στο Ρότερνταμ τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τις γέφυρες Villem και Erasmus.
Στο Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, το πανέμορφο
Μεσαιωνικό κέντρο του και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος θα
επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού
Κοινοβουλίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

8/3, 22/3

22

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

4

545 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

4 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

595 €

+120 €

495 €

8, 22/3

7/3, 21/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

545 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

5 ΗΜΕΡΕΣ

595 €

+140 €

495 €

7, 21/3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμβούργο - Αθήνα με «Aegean
Airlines» • 3 διανυκτερεύσεις στο Αμβούργο στο Novotel Hamburg City Alster 4* ή παρόμοιο
• Πρόγευμα σε μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές βάσει προγράμματος • Περιηγήσεις,
εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «Aegean
Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Novotel Amsterdam 4*, Ozo 4* ή παρόμοια
• Πρωινό καθημερινά • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • Εκδρομές, περιηγήσεις,
ξεναγήσεις ως άνω • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι
σε μουσεία, εσωτερικοί χώροι που θα επισκεφθούμε • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 € •
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι ρητά
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

4 ΗΜΕΡΕΣ
3/3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα
με «Aegean Airlines»
✓✓ 3 διανυκτερεύσεις στο Plaza Hotel Mestre 4* ή παρόμοιο
✓✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓✓ Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος
✓✓ Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται παραπάνω
✓✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 €
Check point 20 € κατ’ άτομο
Είσοδοι σε μουσεία
Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επί τόπου στο ξενοδοχείο
Φιλοδωρήματα
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

3/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

4

445 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ

Plaza Hotel Mestre 4*

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

495 €

+120 €

395 €

Καρναβάλι
Βενετίας
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία
Πτήση για Βενετία. Άφιξη και ακολουθεί περιήγηση στην πόλη. Μεταφορά με το βαπορέτο στο
ιστορικό κέντρο της Γαληνοτάτης. Θα ξεκινήσουμε από το νησί του Αγίου Μάρκου, ένα από τα
118 νησάκια που αποτελούν τη Βενετία και συνδέονται με περίπου 400 γέφυρες. Η πλατεία
του Αγίου Μάρκου έχει χαρακτηριστεί από τον Ναπολέοντα ως «το ωραιότερο σαλόνι του
κόσμου». Εδώ θα δούμε τα παλαιά και νέα κυβερνεία και τη Ναπολεόντεια πτέρυγα, τον πύργο
του ρολογιού, φημισμένο για τους Μόρι (τα μπρούτζινα αγάλματα που χτυπούν τις ώρες), την
έξοχη Βυζαντινή βασιλική του Αγίου Μάρκου και δίπλα το περίφημο Παλάτι των Δόγηδων και
τη Γέφυρα των Στεναγμών. Ελεύθερος χρόνος, μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιόνε (Lago di Garda)
Πρόγευμα και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή. Θα ξεκινήσουμε με επίσκεψη και
περιήγηση στην όμορφη πόλη Βερόνα. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του
ιστορικού κέντρου της πόλης θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα, όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή
Αρένα, το παλάτι Barbieri, το σπίτι της Ιουλιέτας, καθώς και τον τάφο της και φυσικά πολλά
υπαίθρια cafes, πιτσαρίες και τρατορίες. Τελευταίος μας σταθμός η μαγευτική λίμνη Garda,
που στα γαλήνια νερά της καθρεπτίζονται οι πλαγιές των παρακείμενων Αλπικών βουνών.
Επίσκεψη στη γραφική αλλά και ιστορική χερσόνησο του Sirmione με τα στενά σοκάκια,
χτισμένη μέσα σε Μεσαιωνικό ιστορικό κέντρο με μεγαλοπρεπή κτίρια. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
3η μέρα: Καρναβάλι Βενετίας
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το Βενετσιάνικο
Καρναβάλι. Υπόλοιπο ημέρας στη διάθεσή σας για να το απολαύσετε! Μάσκες, ξυλοπόδαροι,
ντόμινο, τροβαδούροι, χορευτές, μασκαράδες, υπέροχα κοστούμια, όλα μαζί σε ένα ατελείωτο
ξεφάντωμα. Μπορείτε να πιείτε καφέ σε ένα από τα κομψά καφέ της πλατείας και να
περπατήσετε στα γραφικά και στολισμένα σοκάκια. Αισθανθείτε την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα
της Βενετίας και του Καρναβαλιού της. Συνάντηση σε καθορισμένη ώρα και επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
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Αλσατία
Μέλας Δρυμός

Μόναχο
Βαυαρία

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για
τη Χαϊδελβέργη. Περιήγηση και συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη στο
ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του
Ευρωκοινοβουλίου. Ιστορικό κέντρο, «Μικρή Γαλλία» κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Στρασβούργο - Έγκισεμ (Eguisheim) - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αμέσως αναχωρούμε για το γραφικό χωριό Έγκισεμ
(Eguisheim), στη βορειο-ανατολική Γαλλία, με την απερίγραπτη ομορφιά και τους
αμπελουργούς κατοίκους. Συνεχίζουμε για το Κολμάρ, το «στολίδι της Αλσατίας»,
που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο
της παλαιάς πόλης, τη «Μικρή Βενετία». Επόμενος σταθμός μας το χωριό Ρίκβιρ:
ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, κυρίως λόγω της αρχιτεκτονικής των
κτιρίων του 16ου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Στρασβούργο - Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών
που διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Περπατώντας
στο χωριό, οι… κούκοι είναι παντού. Σχεδόν όλα τα κτίρια έχουν από έναν!
Θα συνεχίσουμε για τους διάσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ, που έχουν
μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές πάρκο. Προχωρούμε στο Φράιμπουργκ.
Πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στο
Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα καναλιών και στενών
πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια, αριστοκρατικά καφενεία και
μπιραρίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.
5η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται
επίσης στον Μέλανα Δρυμό και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα
λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Φρανκφούρτης και πτήση για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην
πόλη. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο
κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς
και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε
στην πλατεία του Νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας.
Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νόισβανσταϊν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το παραμυθένιο χωριό
Ομπεραμεργκάου με τα ζωγραφισμένα σπίτια. Επόμενη στάση μας το φημισμένο
Κάστρο Νόισβανσταϊν. Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορφές των Άλπεων και
είναι πραγματικά σαν να βγήκε από παραμύθι! Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα για μουσεία και πινακοθήκες.
4η μέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το «πνεύμα» του Μότσαρτ θα σας…
ακολουθεί παντού στην όμορφη γενέτειρά του, μαζί με τη μοναδική μουσική
κουλτούρα της και τα πανέμορφα τοπία. Το Σάλτσμπουργκ, στα δυτικά της χώρας
και σε υψόμετρο 425μ., είναι το… παραμύθι της Αυστρίας. Δίπλα στον ποταμό
Salzach, το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του Altstadt, της παλιάς
πόλης με τους χαριτωμένους τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό
κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. Περιήγηση στην πόλη
και ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.
5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην
«καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη
του Βαυαρικού δάσους. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια
με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής
είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

7/3, 21/3
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ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

495 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

545 €

+160 €

395 €

7, 21/3

7/3, 21/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

545 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

5 ΗΜΕΡΕΣ

595 €

+185 €

445 €

7, 21/3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με την
«Lufthansa» • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Strasbourg Centre 4* ή παρόμοιο •
Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές και μετακινήσεις βάσει προγράμματος • Εκδρομές,
περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Έμπειρος συνοδός
του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa» • 4
διανυκτερεύσεις στο Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν • Εκδρομές, περιηγήσεις
βάσει προγράμματος • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Είσοδοι
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι
σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο

Πράγα
Κάρλοβι Βάρι

Βουδαπέστη
Βιέννη

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση, άφιξη στη «χρυσή πόλη» και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας. Στην
ξενάγησή μας θα γνωρίσουμε την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα, την Μπαρόκ
εκκλησία του Αγ. Νικολάου, τη Γοτθική γέφυρα του Καρόλου, τη Βασιλική οδό
κ.ά. Γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μας είναι μια ολοήμερη
εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ. Πρόκειται για μια πόλη-πολιτισμικό στολίδι,
με καλοδιατηρημένα Γοτθικού και Αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, εκκλησίες,
σοκάκια, φρούριο, οχύρωση και φυσικά τους χειμάρρους του Μολδάβα.
Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρωινό και αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική
Βοημία. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ, ο Τσάρος της
Ρωσίας κ.ά. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγησή μας στην πόλη θα
έχουμε γεύμα σε εστιατόριο. Αναχώρηση για την Πράγα, βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το μοναστήρι του
Στράχοβ και το Λορέτο, ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της Πράγας.
Κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη πάνω στο λόφο της Μάλα Στράνα
και καταλήγουμε στον εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου και στη βασιλική
του Αγ. Γεωργίου. Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την Πράγα από μια άλλη άποψη.
Γεύμα εν πλω σε μπουφέ. Ελεύθεροι για βόλτα στην πόλη. Για το βράδυ σάς
προτείνουμε να παρακολουθήσετε μια παράσταση Μαύρου Θεάτρου στην πόλη
όπου «γεννήθηκε»!
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση
της επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη (ξενάγηση Πέστη & Κοινοβούλιο)
Αναχώρηση για Βουδαπέστη. Άφιξη και πρώτη ξενάγηση στην πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας και συγκεκριμένα στην Πέστη. Θα δούμε την Πλατεία Ηρώων, τον Ναό
του Αγ. Στεφάνου, τη Λεωφόρο Αντράσι, το Μπαρόκ Κοινοβούλιο (εσωτερική
ξενάγηση), τις γέφυρες. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Υπόλοιπο
ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βουδαπέστη (ξενάγηση Βούδα - Σκεπαστή αγορά & Vaci Utca)
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την ξενάγησή μας στην πλευρά της Βούδα.
Θα δούμε το Βασιλικό Κάστρο, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων,
τον Γοτθικό Ναό Ματίας κ.ά. Συνεχίζουμε για τη σκεπαστή αγορά και τον
πεζόδρομο Vaci Utca με τα πολυκαταστήματα. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά με γεύμα
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του
Δούναβη. Πρώτος σταθμός το παραδοσιακό χωριό του Αγίου Ανδρέα, το
χωριό «των καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών», όπου και θα ξεναγηθούμε.
Στη συνέχεια θα ανηφορίσουμε στο Βίσεγκραντ με το Μεσαιωνικό κάστρο
και την καταπληκτική θέα στην κοιλάδα του Δούναβη. Γεύμα στο γραφικό
εστιατόριο «Renaissance» δίπλα στις όχθες του ποταμού. Τελευταίος σταθμός
το Έστεργκομ. Επιστροφή στη Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Εβραϊκή συνοικία
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε πεζή για την ξενάγησή μας στη
γοητευτική Εβραϊκή συνοικία της Βουδαπέστης. Η μεγάλη Συναγωγή που
χτίστηκε μεταξύ 1854 και 1859 και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
χρησιμοποιήθηκε από τους Γερμανούς σήμερα είναι το κύριο κέντρο της
Εβραϊκής κοινότητας. Εδώ στεγάζεται και το Εβραϊκό Μουσείο και το Μνημείο
Ολοκαυτώματος. Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ σάς προτείνουμε μια
νυχτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση.
Επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν (εξωτερικά). Χρόνος ελεύθερος και
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

7/3, 21/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

595 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

645 €

+190 €

495 €

7, 21/3

8/3, 22/3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με «Aegean
Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Grand Majestic Plaza 4* ή παρόμοιο •
Πρωινό καθημερινά • 2 γεύματα σε τοπικό εστιατόριο • 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον
ποταμό Μολδάβα • Μεταφορές, μετακινήσεις βάσει προγράμματος • Ξενάγηση στην παλιά
πόλη της Πράγας • Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι
Βάρι • Ελληνόφωνος συνοδός / ξεναγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 € •
Είσοδοι σε μουσεία • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

545 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

5 ΗΜΕΡΕΣ

595 €

+140 €

445 €

8/3, 22/3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη/Βιέννη - Αθήνα με «Aegean
Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις στο Novotel Centrum 4* ή παρόμοιο • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • 1 «βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο «Renaissance» με απεριόριστη κατανάλωση ποτών •
Μεταφορές, εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός κατά τη
διάρκεια των ξεναγήσεων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι σε
μουσεία, φέρι-μποτ, επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως περιλαμβανόμενο •
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: 1) Κόστος εισόδου στο Κοινοβούλιο 9 € / άτομο. 2) Κόστος εισόδου στην Εβραϊκή
Συναγωγή 14 € / άτομο.
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Βιέννη
Σάλτσμπουργκ

Πολωνία
Βαρσοβία - Κρακοβία
1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - Τσεστοχόβα - Κρακοβία
Πτήση για τη Βαρσοβία. Άφιξη και αναχωρούμε για την Κρακοβία. Καθ’ οδόν θα κάνουμε στάση στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής.
Συνεχίζουμε την πορεία μας για την Κρακοβία, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία Βιέλιτσκα
Μετά το πρωινό μας θα ξεναγηθούμε στην πόλη. Θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στον Λόφο
Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη Μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία
Μαριάτσκι κ.ά. Συνεχίζουμε για την περιοχή της Βιέλιτσκα, τα αλατωρυχεία της οποίας προσελκύουν πολυάριθμους επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο, με τα καλλιτεχνήματα της φύσης και του ανθρώπου που επιφυλάσσουν στο εσωτερικό τους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - Βαρσοβία
Πρόγευμα και αναχώρηση οδικώς για τη Βαρσοβία. Ενδιάμεσα θα πραγματοποιήσουμε επίσκεψη στο
μουσειακό χώρο Άουσβιτς/ Μπιρκενάου, από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί, όπου
βρήκαν τραγικό θάνατο πάνω από 2 εκατ. άτομα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου. Άφιξη το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας στη Βαρσοβία. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία Φυσικής
Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ,
τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Επίσκεψη στο
Ανάκτορο Σενμπρούν. Στη συνέχεια σάς προτείνουμε
να επισκεφθείτε ένα από τα μουσεία της Βιέννης και
για το απόγευμα καφέ στον Πύργο του Δούναβη.
3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση
Πρόγευμα. Ημέρα αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση,
όπου θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν.
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Βαρσοβία
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση στην ιστορική πόλη. Θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική
πλατεία της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο (Zamek Krolewski), πολύ καλό δείγμα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής,
που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac
Zamkowy, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, το Μπαρόκ παλάτι
Κρασίνσκι, τους Βασιλικούς Κήπους και το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κιουρί, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και απόγευμα ελεύθερο.

4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε
ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του
Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να λέγεται «πόλη της
μελωδίας». Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ,
διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα, ανάμεσά
τους οι κήποι του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι
του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, τα βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Καπουτσίνων κ.ά. Χρόνος για
βόλτα, αγορές. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.

5η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την
πτήση επιστροφής μας στην Αθήνα.

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

5 ΗΜΕΡΕΣ
8/3, 22/3
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

8, 22/3

5

495 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

545 €

+140 €

445 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Hilton Garden Inn Krakow 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο για να
επισκεφθείτε το ιστορικό κέντρο.

Radisson Blu Sobieski 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρσοβία - Αθήνα
με πτήσεις της «Aegean Airlines»
✓✓ 4 διανυκτέρευσες σε ξενοδοχεία 4*
✓✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓✓ Μεταφορές βάσει προγράμματος
✓✓ Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
✓✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓✓ Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία
✓✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρόμιου & επίναυλος καυσίμων 160 €
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο

Αναχωρήσεις: 7/3, 21/3
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

7/3, 21/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

445 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

495 €

+160 €

395 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη Αθήνα με «Austrian Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις στο Flemings
Conference 4* ή παρόμοιο • Πρωινό μπουφέ καθημερινά •
Μεταφορές, μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Ξεναγήσεις,
περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου
μας • Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 140 € • Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα
• Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

5 ΗΜΕΡΕΣ
7/3, 21/3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με
πτήσεις «Swiss Airlines»
✓✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(2 Λωζάννη, 2 Ζυρίχη)
✓✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά
✓✓ Μεταφορές, μετακινήσεις όπως περιγράφονται
στο πρόγραμμα
✓✓ Εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
✓✓ Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
✓✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165 €
Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Κόστος εισιτηρίου τρένου με την «Rhaetian
Railways» από το Κούρ προς το Σεντ Μόριτζ 80 €/άτομο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

7/3, 21/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

545 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

595 €

+165 €

495 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

Continental Hotel Lausanne 4*

Sheraton Zurich Hotel 4*

Πανόραμα Ελβετίας
Σεντ Μόριτζ
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Βέρνη - Λωζάνη
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση μετάβαση στην κουκλίστικη Λουκέρνη. Οι ζωγραφισμένες
προσόψεις των σπιτιών και το χαρακτηριστικό Αλπικό τοπίο κερδίζουν αμέσως τις εντυπώσεις. Μας
περιμένει η διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη. Άφιξη αργά το απόγευμα στο επιλεγμένο ξενοδοχείο
μας στη Λωζάνη.
2η μέρα: Λωζάνη - Γενεύη
Πρωινό και αναχωρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη, κέντρο της διεθνούς διπλωματίας. Ξεκινάμε από
το σήμα κατατεθέν της πόλης, το θεαματικό συντριβάνι Jet d' Eau, και συνεχίζουμε με το Δημαρχείο,
την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό ναό, τα κτίρια των Ηνωμένων Εθνών, τα υπέροχα πάρκα.
Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Λωζάνη - Γκριγιέρ - Μοντρέ - Κάστρο Σιγιόν - Βεβέ - Ζυρίχη
Πρωινό και περιήγηση στη Λωζάνη. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο. Έπειτα, διασχίζοντας
τα περίφημα Ελβετικά αγροκτήματα, θα επισκεφθούμε το γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ. Η
κοσμοπολίτικη Μοντρέ είναι ο επόμενος προορισμός μας. Ακολουθούν κάστρο Σιγιόν και Βεβέ.
Πορεία για τη Ζυρίχη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας αργά το απόγευμα. Το βράδυ σας
προτείνουμε μια βόλτα στην πόλη με το συνοδό μας.
4η μέρα: Ζυρίχη - Αλπικό τρένο - ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ (προαιρετικά)
Πρωινό και μεταφορά οδικώς μέχρι την Κουρ, όπου θα επιβιβαστούμε στο περίφημο Αλπικό
τρένο της «Rhaetian Railways» που θα μας μεταφέρει στο υπέροχο Σεντ Μόριτζ. Η διαδρομή είναι
μοναδική και το χιονισμένο τοπίο των Άλπεων ασύγκριτο. Ελεύθερος χρόνος να περιπλανηθείτε
στην περιοχή με τα θαυμάσια σαλέ, τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα πολυτελή καταστήματα. Το
απόγευμα επιστροφή στη γνώριμη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί
καταρράκτες που δημιουργεί ο Ρήνος λίγο μετά την έξοδό του από τη Λίμνη Μπόγκεν. Αφού
διασχίσουμε τα νοητά σύνορα με τη Γερμανία θα επισκεφθούμε το λιλιπούτειο παραποτάμιο χωριό
Στάιν αμ Ράιν. Επιστρέφουμε στη Ζυρίχη και ξεναγούμαστε στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Γοτθική
εκκλησία Φραουενμίνστερ, παλιά ιστορική πόλη, κεντρική οδός Μπανχοφστράσε, η παραλίμνια
περιοχή είναι μερικά απ’ αυτά που θα δούμε. Πτήση επιστροφής.
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Σερβία
Βελιγράδι
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Αναχώρηση αεροπορικώς για την πρωτεύουσα της
Σερβίας, το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.

Ρουμανία
Τρανσυλβανία
1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι. Άφιξη,
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βουκουρέστι - Μπρασόβ
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Ρουμανική πρωτεύουσα. Θα δούμε τις πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το
Αθήναιον, το Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρατζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο της Φωτιάς, τον Λόφο της
Μητρόπολης κ.ά. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για τα Καρπάθια και το πανέμορφο Μεσαιωνικό Μπρασόβ.
Εκεί που ο μύθος συναντάει τις Ρουμανικές παραδόσεις, η ιστορία του Κόμη Δράκουλα «ζωντανεύει» σε ένα
Μεσαιωνικό σκηνικό! Πράγματι, το Μπρασόβ έχει άπειρους θρύλους και ιστορίες μυστηρίου να «διηγηθεί»,
καθώς το βλέμμα του επισκέπτη χάνεται ανάμεσα στις Μεσαιωνικές πολεμίστρες που ξεπροβάλλουν στον
ορίζοντα και τα Μπαρόκ, αλλά και σύγχρονα κτίρια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πέλες - Φρούριο Μπραν - Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα. Το Μπρασόβ είναι μια καταπράσινη πόλη στην «καρδιά» της Ρουμανίας και βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής, το Ποϊάνα Μπρασόβ. Θα δούμε την κεντρική πλατεία με τη Μαύρη Εκκλησία και
το Δημαρχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Παλάτι Πέλες, στην Σινάια και στο Φρούριο Μπραν (Πύργος του
Δράκουλα). Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Μπρασόβ, δείπνο.
4η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στην Τρανσυλβανία και τη μοναδική Μεσαιωνική
Σιγκισοάρα, μια πανέμορφη πόλη που προστατεύεται από την UNESCO, περιτριγυρισμένη από πύργους,
πολεμίστρες και οχυρώσεις. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα
και καφεδάκι στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
5η μέρα: Μπρασόβ - Αθήνα
Πρόγευμα, αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου και πτήση για την Αθήνα.

5 ΗΜΕΡΕΣ
7/3, 21/3
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

7, 21/3

5

445 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

495 €

+120 €

335 €

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ (ή παρόμοια)

NH Bucharest 4*
28

Ramada Brasov 4*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
✓✓ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της «Tarom»
✓✓ 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
(1 Βουκουρέστι, 3 Μπρασόβ)
✓✓ Μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές, βάσει
προγράμματος
✓✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓✓ Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο Βουκουρέστι
✓✓ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας
✓✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση
έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 € •
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους • Ποτά κατά τη διάρκεια των
γευμάτων • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

2η μέρα: Βελιγράδι
Μετά το πρωινό θα γνωρίσουμε το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan, τον πεζόδρομο
Κνεζ Μιχαήλοβα, τα παλία ανάκτορα κ.α. Δείπνο.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος»
Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Πρωινό και επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα
Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα,
όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του
Σερβικού «Αγίου Όρους». Θα επισκεφθούμε δύο ή
τρεις μονές. Συνεχίζουμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη
πόλη της Σερβίας, το Νόβι Σαντ, χτισμένο στις όχθες
του Δούναβη. Επόμενος σταθμός το κουκλίστικο
Sremski Karlovci, όπου το μεσημέρι θα έχουμε
πλούσιο γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο
εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
4η μέρα: Βελιγράδι - (προαιρετικά Τόπολα Όπλενακ)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμούν
μπορούν προαιρετικά να συμμετάσχουν στην
εκδρομή στην Τόπολα, γνωστή για την παραγωγή
κρασιού, στον Λόφο Όπλενακ, με το μαυσωλείο της
Δυναστείας Καρατζόρτζεβιτς, και στο Μοναστήρι
Μανασίτζα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. Δείπνο.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Αναχωρήσεις: 7/3, 21/3
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

7/3, 21/3

ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING

5

395 €

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

415 €

+120 €

315 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Αεροπορικά εισιτήρια «Air Serbia» • 4
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 88 Rooms Hotel 4* ή παρόμοιο
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί (1
ποτήρι κατ’ άτομο) & μουσική στο Sremski Karlovci (ως μέρος της
ημιδιατροφής) • Μεταφορές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός • Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 140 € • Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των
γευμάτων • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ: Η προαιρετική εκδρομή Τόπολα - Όπλενακ δηλώνεται
και πληρώνεται στα γραφεία μας (κόστος 50 €).

Ο∆ΙΚΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
από

595€

Αναγεννησιακή
Τοσκάνη

από

595€

Μοντεκατίνι Τέρµε - Φλωρεντία Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιµινιάνο Μοντεπουλτσιάνο - Περούτζια

Βενετία - Ίνσµπρουκ - Σάλτσµπουργκ
- Κίτσµπουελ - Γκάρµις Παρτενκίρχεν Οµπεραµεργκάου - Νοϊσβανστάιν - Μπολζάνο

8 ΗΜΕΡΕΣ

9 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 3, 17/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 18/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από

565€

από

595€

από

595€

από

375€

από

275€

Αυστριακό Τιρόλο
Βαυαρικές Άλπεις

Βουδαπέστη
Πράγα - Βιέννη

από

595€

∆ολοµίτες
Ιταλικό Τιρόλο

Νις - Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά
- Πράγα - Τσέσκυ Κρουµλόβ - Βιέννη Βελιγράδι

Κορτίνα ντ’ Αµπέτσο - Λίµνη Μισουρίνα Τρέντο - Βερόνα - Μάντοβα - Μποργκέτο Ίνσµπρουκ - Μπολτσάνο

10 ΗΜΕΡΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 8, 22/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 18/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

St. Moritz
Μιλάνο

από

595€

Πανόραµα
Ιταλίας

Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ - Μπέργκαµο Σιρµιόνε - Κόµο - Λουγκάνο

Ρώµη - Σιένα - Πίζα - Μοντεκατίνι Φλωρεντία - Βενετία - Μέστρε

8 ΗΜΕΡΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 18/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 18/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

∆ρόµος του
Μπαρόλο

από

525€

Τρανσυλβανία
Ρουµανία

Κάστρο Γκαρισάν ντι Καβούρ - Άλµπα Φλωρεντία - Μιλάνο - Τορίνο & Αλπικό Σεντ
Μόριτζ

Βουκουρέστι - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ Καρπάθια - Κάστρο Πέλες & Μπραν - Σόφια

8 ΗΜΕΡΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 18/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5, 19/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σερβία
Βελιγράδι

από

215€

Βυζαντινή
Λίµνη Οχρίδα

Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci

Μοναστήρι Μπίτολα - Όσιος Ναούµ - Λίµνη
Οχρίδας - Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο Στρούγκα

6 ΗΜΕΡΕΣ

4, 5 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6, 20/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7, 8, 21, 22/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σόφια
Βουλγαρία

από

415€

Καρναβάλι
Βενετίας

Σόφια - Φιλιππούπολη - Μοναστήρι
Ρίλας - Σαντάνσκι

Βερόνα - Πάντοβα - Σιρµιόνε

5 ΗΜΕΡΕΣ

7 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7, 21/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 1/3
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΡΩΙΝΟ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ‘Η ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

29

Ατοµικά
Γαµήλια &
Εξωτικά Ταξίδια
Οι τιµές ισχύουν για
τη περίοδο 1/11 - 31/3
(Εκτός Εορτών)

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ,
BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ.

από

από

855€

845€

από

395€

Μαλδίβες

Σεϋχέλλες

Mαυρίκιος

Μπανγκόκ

HOLIDAY ISLAND RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 855€

ΑΝSE SOLEIL BEACHCOMBER 3*
5 νύχτες με πρωινό από 845€

HIBISCUS BEACH RESORT & SPA 3*
5 νύχτες με ημιδιατροφή από 755€

IBIS BANGKOK SATHORN 3*
5 νύχτες με πρωινό από 395€

SUN ISLAND RESORT & SPA 4*S
5 νύχτες με ημιδιατροφή από 860€

CORAL STRAND SMART CHOICE 4*
5 νύχτες με πρωινό από 855€

ΜΑURICIA BEACHCOMBER 4*
5 νύχτες με πλήρη διατροφή από 1085€

ΑVANI ATRIUM 4*
5 νύχτες με πρωινό από 465€

ΚURUMBA MALDIVES 5*
5 νύχτες με ημιδιατροφή από 1035€

ΚΕΜPINSKI RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1165€

ΤROU AUX BICHES RESORT & SPA 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1495€

BANYAN TREE 5*
5 νύχτες με πρωινό από 735€

από

από

415€

Ko Σαμούι

30

από

755€

475€

Κο Τάο

από

από

515€

475€

Κο Πανγκάν

Kράμπι

CENTRA COCONUT BEACH RESORT 4* KOH TAO HILLSIDE RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 415€
5 νύχτες με πρωινό από 475€

MAEHAAD BAY RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 515€

ΙΒΙS STYLES KRABI RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 475€

NORA BEACH RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 635€

THE BEACH CLUB BY HAAD TIEN 4*
5 νύχτες με πρωινό από 545€

SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 695€

BEYOND RESORT KRABI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 675€

MUANG RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 715€

THE HAAD TIEN BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 595€

KUPU KUPU PHANGAN RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 825€

CENTARA GRAND RESORT & VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 795€

από

από

545€

από

395€

455€

από

455€

Νησιά Πι Πι

Πουκέτ

Κάο Λακ

Τσιάνγκ Μάι

BAYVIEW RESORT 3*S
5 νύχτες με πρωινό από 545€

IBIS PHUKET ΚΑΤΑ 3*
5 νύχτες με πρωινό από 395€

BAAN KRATING KHAOLAK 3*
5 νύχτες με πρωινό από 455€

IBIS STYLES CHIANG MAI 3*
5 νύχτες με πρωινό από 455€

HOLIDAY INN RESORT PHI PHI 4*
5 νύχτες με πρωινό από 765€

PATONG PARAGON RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 435€

CENTARA SEA VIEW RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

DUSIT D2 CHIANG MAI 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 695€

APSARA BEACHFRONT RESORT 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 595€

ANANTARA CHIANG MAI RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 1045€

PHI PHI ISLAND VILLAGE RESORT 4*S THE VIJITT RESORT AND VILLAS 5*
5 νύχτες με πρωινό από 845€
5 νύχτες με πρωινό από 695€

από

από

435€

από

515€

495€

από

565€

Μπαλί

Λομπόκ

Κουάλα Λουμπούρ Λανγκάουι

SOL HOUSE LEGIAN 4*
5 νύχτες με πρωινό από 435€

KILA SENGGIGI BEACH RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 515€

SWISS INN 3*
5 νύχτες με πρωινό από 495€

FEDERAL HOLIDAY VILLA 4*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

SADARA BOUTIQUE RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 485€

NOVOTEL BEACH RESORT & VILLAS 4* NOVOTEL CITY CENTRE 4*
5 νύχτες με πρωινό από 525€
5 νύχτες με πρωινό από 515€

BERJAYA BEACH RESORT 4*
5 νύχτες με πρωινό από 695€

ΑYODYA RESORT BALI 5*
5 νύχτες με πρωινό από 575€

HOLIDAY RESORT LOMBOK 4*

MERITUS PELANGI BEACH RESORT 5*
5 νύχτες με πρωινό από 995€

5 νύχτες με πρωινό από 675€

από

THE ISTANA 5*
5 νύχτες με πρωινό από 675€

από

565€
415€

από

595€

895€

από

895€

Σιγκαπούρη

Ζανζιβάρη

Αβάνα

Πούντα Κάνα

V FOR LAVENDER 3*
5 νύχτες με πρωινό από 565€

INDIGO BEACH RESORT 3*
5 νύχτες με πρωινό από 595€

PLAZA HOTEL 4*
7 νύχτες με πρωινό από 895€

SUNSCAPES BAVARO BEACH 4*
7 νύχτες με All Inclusive από 895€

PENINSULA AND EXCLESIOR 4*
5 νύχτες με πρωινό από 685€

KARAFUU BEACH RESORT & SPA 5*
5 νύχτες με ημιδιατροφή από 835€

MELIA COHIBA 5*
7 νύχτες με πρωινό από 1455€

NOW LORIMAR BEACH RESORT 4*
7 νύχτες με All Inclusive από 1035€

SWISSOTEL STAMFORD 4*S
5 νύχτες με πρωινό από 835€

OCEAN PARADISE RESORT & SPA 4*
5 νύχτες με ημιδιατροφή από 855€

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5*
7 νύχτες με πρωινό από 1255€

DREAMS PALM BEACH RESORT 5*
7 νύχτες με All Inclusive από 1055€
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από

από

1255€

Ινδία
Κεράλα

1355€

Πεκίνο
9 ΗΜΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ

Περιηγηθείτε στους υδάτινους δρόμους της Κεράλα στη νότια Ινδία.
Αφεθείτε στις ευεργετικές ιδιότητες της Αγιουβέρδα και αφήστε πολιτισμούς
και θρησκείες να σας παρασύρουν...

Σιάν - Σανγκάη

Η Κίνα δεν είναι απλώς μία από τις μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, είναι και από τις πιο
όμορφες και πιο πλούσιες πολιτιστικά. Σίγουρα είναι δύσκολο κανείς να την επισκεφθεί
σε ένα μόνο ταξίδι. Πεκίνο, Σιάν, Σανγκάη… Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι όπου η ομορφιά
ξεπερνά κάθε προσδοκία.

από

από

785€

Χρυσό Τρίγωνο

∆ελχί - Άγκρα - Τζαϊπούρ

855€

Κουάλα Λουµπούρ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ

H γοητεία ενός ταξιδιού στην Ινδία συνδέεται με την ανακάλυψη του ανθρώπινου
στοιχείου. Εκείνο που με την πρώτη ματιά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη είναι η απουσία
της ψυχρότητας και της εχθρικής ανωνυμίας που χαρακτηρίζει τα πλήθη της Δύσης.
Την Ινδία μπορεί κανείς να την λατρέψει ή να την μισήσει για πάντα…

Ταµάν Νεγκάρα

από

1225€

Σαµπάχ

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μαλαισίας. Περπατήστε μέσα
στη φύση για να ανακαλύψετε τις απίστευτες ποικιλίες δέντρων και φυτών καθώς και
τροπικά πουλιά και θηλαστικά. Οι διάδρομοι από φυλλωσιές, ανάμεσα σε δέντρα ύψους
40 μέτρων, προσφέρουν μία μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσετε την άγρια ζωή.
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8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ

Το τροπικό δάσος Ταμάν Νεγκάρα καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος της κεντρικής
χερσονήσου της Μαλαισίας και είναι περιοχή όπου προστατεύονται εκατοντάδες εξωτικά
πουλιά και είδη φυτών. Στην «καρδιά» του Εθνικού Πάρκου είναι το θέρετρο Ταμάν
Νεγκάρα με σαλέ/lodges, για διαμονή καλού επιπέδου.

από

Μαλαισιανό Βόρνεο

10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

1095€

Πανόραµα
Βιετνάµ

10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

Το Βιετνάμ είναι μία από τις ωραιότερες χώρες της Ασίας. Πλούσια βλάστηση, τροπική
ζούγκλα και ατέλειωτοι ορυζώνες που αυλακώνονται από υδάτινους δρόμους, οι όχθες
των οποίων σφύζουν από ζωντάνια. Το Βιετνάμ είναι ευλογημένο.

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ, ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,
ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ.

Ατοµικά Οργανωµένα
Ευέλικτα ταξίδια με εγγυημένες καθημερινές αναχωρήσεις
και με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων
Οι τιμές ισχύουν για τη περίοδο 1/11 - 31/3 (Εκτός Εορτών)

από

από

835€

Σρι Λάνκα
Μαλδίβες

1495€

Κένυα Σαφάρι
8, 10 ΗΜΕΡΕΣ

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα καλύτερα σημεία που έχει να αναδείξει η Σρι Λάνκα,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο πολιτιστικό θησαυρό της Βουδιστικής ενδοχώρας και των
υπέροχων τοπίων της ενδοχώρας του τροπικού νησιού, αφήνοντας στο τέλος τη μοναδική
εξωτική ομορφιά των Μαλδιβών!

Μασάι Μάρα - Ναϊρόµπι

Η Κένυα είναι η πιο ελκυστική χώρα της Ανατολικής Αφρικής. Με οδικό δίκτυο αρκετά
καλό και με οργανωμένα εθνικά πάρκα, φαντάζει πραγματικά ως το ιδανικό μέρος
για να δει κανείς από κοντά τις φυλές και τα ζώα, χωρίς να θυσιάσει την άνεση, την
καλοπέραση και το καλό φαγητό…

από

από

1165€

Μπαλί

∆ράκοι του Κοµόντο

2845€

Τανζανία Σαφάρι
10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

Το Μπαλί έχει μια γοητεία που κανείς δεν μπορεί να του αντισταθεί. Νερά καταπράσινα,
ορυζώνες, φοίνικες, βουδιστικοί ναοί και συναρπαστικές παραλίες. Αφού δείτε το Μπαλί,
«πεταχτείτε» στο Θαλάσσιο πάρκο του αρχιπελάγους Φλόρες για να ταΐσετε και να δείτε
μικρούς και μεγάλους δράκους του Κομόντο.

Ζανζιβάρη

από

1745€

Κένυα

10 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

Ο επιβλητικός κώνος του Κιλιμάντζαρου, των σχεδόν 6 χιλιάδων μέτρων, η θαυμάσια
εναλλαγή τοπίων ανάμεσα στις χιονισμένες κορυφές και τις καταπράσινες φυτείες,
αλλά και τις θαυμάσιες παραλίες της Ζανζιβάρης, καθιστούν το ταξίδι στην Τανζανία
τουλάχιστον ονειρικό.

από

Σαφάρι - Μοµπάσα

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ

2425€

Τανζανία
9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ

Η Κένυα είναι η πιο ελκυστική χώρα της Ανατολικής Αφρικής. Εκεί ο επισκέπτης
έρχεται σε επαφή με τις πλέον αυθεντικές όψεις της Αφρικανικής ζωής. Τέλος, η
Μομπάσα, γοητεύει με τις παραλίες της, την αραβική συνοικία της παλιάς πόλης και
το Φρούριο των Πορτογάλων.

Σαφάρι

7 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ

Η Τανζανία συμπυκνώνει όλη την πεμπτουσία της Αφρικής. Όσον αφορά την άγρια ζωή,
η Τανζανία κατέχει τα πρωτεία στην Αφρική, με εκπληκτικά πάρκα και καταφύγια, όπως
τα παγκοσμίως γνωστά Σερενγκέτι και Νγκορονγκόρο.

ΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ∆ΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ, ∆ΙΑΤΡΟΦΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ, ΕΙΣΟ∆ΟΥΣ ΣΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ,
ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ. ∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, BΙΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ.
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΝΥΜΦΟΥΣ.

33

8ήµερη Κρουαζιέρα από

399€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ από 17/11 έως 6/4

∆ΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
ΓΕΝΟΒΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΤΣΙΒΙΤΑΒΕΚΙΑ, (ΡΩΜΗ), ΠΑΛΕΡΜΟ, ΒΑΛΕΤΑ,
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ, ΜΑΣΣΑΛΙΑ, ΓΕΝΟΒΑ

με το MSC Meraviglia της MSC cruises
8ήµερη Κρουαζιέρα από

339€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15, 22/12, 5, 12, 26/1, 2, 16, 23/2, 9, 16/3

ΝΤΟΥΜΠΑΪ & ΑΡ. ΕΜΙΡΑΤΑ
ΝΤΟΥΜΠΑΪ, ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ, ΣΙΡ ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ, ΜΑΣΚΑΤ,
ΚΑΣΑΜΠ, ΝΤΟΥΜΠΑΙ

με το MSC Splendida της MSC cruises
3ήµερη Κρουαζιέρα από

329€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 15/3 έως 15/11

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (ΤΟΥΡΚΙΑ), ΠΑΤΜΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

με το Celestyal Olympia της Celestyal cruises
3ήµερη Πασχαλινή Κρουαζιέρα

από

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/4

329€

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,ΜΥΚΟΝΟΣ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (ΤΟΥΡΚΙΑ), ΠΑΤΜΟΣ,
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

με το Celestyal Olympia της Celestyal cruises
4ήµερη Κρουαζιέρα από

429€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ από 18/3 έως 11/11

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ,ΜΥΚΟΝΟΣ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (ΤΟΥΡΚΙΑ), ΠΑΤΜΟΣ, ΡΟ∆ΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

με το Celestyal Olympia της Celestyal cruises
7ήµερη Κρουαζιέρα από

719€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ από 15/4 έως 14/10

ΕΙ∆ΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ, ΜΗΛΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΟΥΣΑΝΤΑΣΙ (ΤΟΥΡΚΙΑ),
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

με το Celestyal Crystal της Celestyal cruises
8ήµερη Κρουαζιέρα από

599€

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ από 5/6 έως 2/10

ΑΛΒΑΝΙΑ - ΚΡΟΑΤΙΑ - ΙΤΑΛΙΑ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ, ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΒΕΝΕΤΙΑ, ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ, ΚΑΤΑΚΟΛΟ,
ΜΥΚΟΝΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

με το MSC Musica της MSC cruises

599€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

8ήµερη Κρουαζιέρα από

• Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας
• Πλήρης διατροφή
• Το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης

ΕΛΛΑ∆Α
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΙΤΑΛΙΑ

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

• Λιμενικά τέλη, χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου, η κατανάλωση
ποτών/αναψυκτικών, προαιρετικές εκδρομές και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα
περιλαμβανόμενα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ από 6/6 έως 3/10

ΠΕΙΡΑΙAΣ ΚEΡΚΥΡΑ, ΚOΤΟΡ, ΒΕΝΕΤIΑ, ΜΠAΡΙ, ΚΑΤAΚΟΛΟ, ΣΑΝΤΟΡIΝΗ, ΠΕΙΡΑΙAΣ

με το MSC Magniﬁca της MSC cruises
Οι παραπάνω τιμές έχουν υπολογισθεί
στην πιο οικονομική κατηγορία καμπίνας (low season) και
διαμορφώνονται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα την κατηγορία
καμπίνας που επιλέγει ο πελάτης.

Όροι Συμμετοχής

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ
Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη ή Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς
και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου ( η Εταιρεία), που
πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο Ταξιδιώτης,
τα μέλη ή όχι της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, σχολών, εταιριών,
πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο ταξίδι της Εταιρείας ή
άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται
να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις
που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την
εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου
του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι
πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των
συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις
διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα ως
μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών
που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.) στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του ταξιδιώτη ως
μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής των ταξιδιών και
δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας
ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας
μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο
ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως το 30 % - ή
ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες
Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής
της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και
τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την
εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν
την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο
χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να
απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο
συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να
ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες
και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον
εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε
σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα
ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και
τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής.
Η εταιρεία μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων
και αρχαιολογικών χώρων.
3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους
αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα
να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά, εφόσον η
αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των 20 ατόμων) στο ταξίδι,
καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις.
Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών), όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και
παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία
έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων «τελευταίας στιγμής» προκειμένου να
πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη
έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο
για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και δεν
μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει κάθε
δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις
έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών
μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών, λοιπών
απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών μικρών
ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες
δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιπτώσεις
απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών, πολεμικών,
τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας
βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα εξαντλήσει κάθε
τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών, αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξίδευαν κατ’ ιδίαν
αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες της περιφέρειας
να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, στον τοπικό πράκτορα με
κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως, θα πρέπει το πρόβλημα να
αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10 ημερών, επισυνάπτοντας κάθε
στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να
ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας. Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια
είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν
από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υπο-

χρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού,
υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής.
Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν
και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις
τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν
στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία
μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις
οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας,
η εταιρεία μας θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα
παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-17:00).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη
κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του
ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους
συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις,
εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα
την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων
για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση.
Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή
αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.
Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί
τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να βεβαιώνει
ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η μετακίνησή του.
Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή οικιοθελούς διακοπής
του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον δεν καταστεί δυνατόν να
επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας αλλά με δικά του έξοδα (άλλο
εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον
ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν
παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι
μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων
κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής
της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει
ήδη πληρώσει προκαταβολή ή εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του
άτομο, με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες
ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι
δέκα (10) ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του
ταξιδιού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο
εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού.
Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η
αλλαγή του ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση
νέας θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους
πιθανόν να µην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα,
λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζονται
οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετοχής. Η
Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και είναι στην
απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και καθορίζεται
από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των
καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών
μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη
των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα δωμάτια
των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα δωμάτια
είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον
κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις
12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε νωρίτερα στο δωμάτιο ή
να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή
ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και
το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων
από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες
που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο
διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται για δύο
κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά
δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι μπορεί
να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται από το
ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00 της
ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει
αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά
την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει
ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει σε
άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων
(οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή
προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν
αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με πούλμαν οι θέσεις

αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ
(8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από το ξενοδοχείο μέχρι
και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν θα υπερβαίνει σε
διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές ναυλώνουν για τις
πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια των πτήσεων από
πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών τους. Οι αλλαγές
αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού χωρίς την
πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.
8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία
συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά 3, 6 ή 12
μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης
συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές απαιτούνται. Η ισχύς
και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.) είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες
που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την Εταιρεία
και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα
επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε
άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την
επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν. Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη
χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους
επιδημικών αλλαγών και των ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει
την ευθύνη να απευθυνθεί στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη
ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών, ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης για
κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των
πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου
ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική
ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και
καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα οποία δεν έχουν
υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και τα στοιχεία του
ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας. Επιπλέον, υπάρχει η
δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά,
την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη
διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον
Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός του
τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν ο Κανονισμός
της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, καθώς
και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες
αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών και των τυχόν
τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους ή να μην τα πάρετε
μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή με λεωφορείο) η Μεταφορική
Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους
και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή
χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά (μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης
έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση
και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου με τις
πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι ακυρώσεις
γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και
αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις (εφόσον δεν
είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):
• Προ 21 ημερών από την αναχώρηση €30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• 20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση: 60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται μέχρι
και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε
εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα
αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, επειδή
ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για τη χρήση αυτήν.
Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια αγώνων και άλλων
πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους είναι συνήθως αδύνατη.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών
μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ. υπηρεσιών, τα
ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να φτάσουν στο 100%.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εταιρεία μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων
και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή,
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

