
1ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Χ Ρ Ι Σ ΤΟΥ Γ Ε Ν Ν Α  •  Π Ρ Ω ΤΟΧ ΡΟ Ν Ι Α  •  Θ Ε Ο Φ Α Ν Ι Α  •  Α Π Ο Κ Ρ Ι Ε Σ

Ξ Ε Ν Ο∆ ΟΧ Ε Ι Α  •  Ε Κ ∆ Ρ Ο Μ Ε Σ  •  ΤΑ Ξ Ι ∆ Ι Α  •  Κ ΡΟΥΑ Ζ Ι Ε Ρ Ε Σ

2017 | 2018



2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΗΝΑ
ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΜΑΣ 

ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

Πανεπιστημίου 57, 10564
Τ 210 37 38 000
F 210 32 38 173

info@smileacadimos.gr

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής 
κατάθεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με 
απευθείας πληρωμή στα γραφεία μας. 

Για την έγκυρη κράτηση σας απαιτείται προκατα-
βολή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης 
εντός 2 εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αρ-
γότερο έως και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του 
ταξιδιού ή της προσφερόμενης υπηρεσίας. 

Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών ει-
σιτηρίων ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται 
από ειδικούς όρους ακυρώσεων, παρακαλούμε 
να ενημερώνεστε από τους εκπροσώπους του 
γραφείου μας.

Δυνατότητα άτοκων δόσεων
με την πιστωτική σας κάρτα!

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ:
EUROBANK: 0026.0072.70.0200466388  
IBAN: GR6302600720000700200466388

ΕΘΝΙΚΗ: 040/002959-90
IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK: 101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY: SMILE ACADIMOS ΙΚΕ

Για την καλυτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε 
να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνο-
μα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την 
κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:

1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που κατα-
θέσατε

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑ-
ΓΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΑΣ. 

Τρόποι πληρωμών

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!  
ΜΗ.Τ.Ε. 0259E600005688Y1

Ανδρέα Παπανδρέου 39, 15232
Τ 210 37 38 200
F 210 32 38 173
chalandri@smileacadimos.gr

Έως 6 άτοκες δόσεις με 
την πιστωτική σας κάρτα
σε επιλεγμένα πακέτα
διακοπών & ταξίδια
εξωτερικού!
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Φορέστε το καλύτερο χαμόγελο σας και 
ελάτε μαζί μας σ’ ένα υπέροχο ταξίδι...  

σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
σε κάθε γειτονιά του κόσμου

σε όμορφα τοπία
παρέα με ζεστούς ανθρώπους

και αμέτρητα χαμόγελα

Smile και φύγαμε!
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
Τοσκάνη - Τσινκουε Τέρε  100
Βουδαπέστη - Πράγα - Βιέννη  101
Γύρος Ιταλίας  102
Δολομίτες - Ιταλικό Τιρόλο  103
Ιουλιανές Άλπεις 104
Λίμνες Β. Ιταλίας - St.Moritz 105
Μόναχο - Βαυαρία  106
Ρουμανία - Τρανσυλβανία  107
Βελιγράδι  108
Γιορτινή Βουλγαρία  108
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Μπόροβετς  109
Γιορτινή Οχρίδα  109

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ & ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 
Μόναχο - Βαυαρία   60
Βιέννη    61
Νυρεμβέργη Χριστουγεννιάτικες αγορές  62
Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στη Νυρεμβέργη 63
Βουδαπέστη    64
Πράγα - Κάρλοβι Βάρι   65
Βερολίνο - Πράγα   66
Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη   66
Βερολίνο - Δρέσδη - Πότσδαμ   67
Αυστριακό Τιρόλο - Βαυαρικές Άλπεις  67
Mέλανας Δρυμός - Παραμυθένια Αλσατία  71
Κοπεγχάγη    74
Πολωνία    77
Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη   78 
Λαπωνία - Ροβανιέμι   79

ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Ζυρίχη - Αλπικό τρένο   69
Πανόραμα Ελβετίας - Ιντερλάκεν  69

Παρίσι - Disneyland   70 
Λονδίνο    73
Μπενελούξ    74
Άμστερνταμ    75 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Κύπρος    80
Ρώμη    80
Πανόραμα Ιταλίας   81
Λίμνες Β. Ιταλίας - Κόμο - Λουγκάνο  81 
Βαρκελώνη    82
Μαδρίτη - Τολέδο   82 
Μαδρίτη - Ανδαλουσία   82
Γύρος Ισπανίας    83
Λισαβόνα    83 
Πανόραμα Πορτογαλίας   83
Ρουμανία - Τρανσυλβανία   84
Βελιγράδι    85

ΑΦΡΙΚΗ - ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  
Ισραήλ - Αγ. Τόποι   86
Κάιρο - Αλεξάνδρεια   86
Κρουαζιέρα Νείλου - Κάιρο   86
Πλήρης γύρος Μαρόκου   87
Τυνησία - Γύρος Οάσεων   87
Πλήρης γύρος Ιορδανίας   87 
Τα Πετράδια της Περσίας   95
Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι   96

ΑΜΕΡΙΚΗ 
Nέα Υόρκη    88
Ανατολικές ΗΠΑ -Καναδάς   89
Ανατολικές Ακτές ΗΠΑ   89
Δυτικές ΗΠΑ - Νέα Υόρκη   89
Νέα Υόρκη - Μαϊάμι - Ορλάντο  89
Βραζιλία - Ιγκουασού - Αργεντινή  90
Ιστορικό Μεξικό Κανκούν - Μάγιας  90
Πανόραμα Κούβας   91 

ΑΣΙΑ
Χρυσό τρίγωνο Ινδίας   92
Μεγάλο πανόραμα Βιρμανίας   92
Κλασική Κίνα - Υδάτινες Πόλεις  93
Πανόραμα Κίνας - Χονγκ Κόνγκ  93
Μαλαισία - Βόρνεο - Σιγκαπούρη  94
Καμπότζη - Βιετνάμ   94
Ταϊλάνδη - Σιγκαπούρη   95

ΑΤΟΜΙΚΑ & ΓΑΜΗΛΙΑ   97
LOW COST Aναχωρήσεις με πτήσεις charter  68
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ  110-112
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ  98

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. 
Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν 
την αναχώρηση. 2. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που 
συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες 3. Οι 
παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12) στο ίδιο δωμάτιο 
με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων 4. Τα παιδιά 
που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη 
συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ. 5. 
Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα 
για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες 
Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν 
είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με 
την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 ετών 
ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ. 6. Το Early Booking ισχύει 
για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 7. 
Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση 
το οποίο επιστρέφεται με το check out. 8. Για τις οδικές εκδρομές 
η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +65€, Α2 
+80€, Α4 +25€, ΑΒ3 +30€, Α3 +35€

ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 
ΘΕΟΦΑΝΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΕΥΒΟΙΑ 
Lucy Hotel  Χαλκίδα 15
Negroponte Resort Ερέτρια 24
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ
Alkyon Resort  Βραχάτι 25
Astir Hotel  Πάτρα 17
Casino Loutraki Λουτράκι 25
Castle Resort  Καλάβρυτα 37
Helmos Hotel  Καλάβρυτα 37 
Eν Δολιανοίς 1821 Αρκαδία 24
Kalamaki Beach Καλαμάκι 6
Kastro Maini  Αρεόπολη 36
Poseidon Resort Λουτράκι 14
Semantron Village Διακοφτό 16
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ
Afkos Grammos Boutique Νεστόριο 10
Grand Serai  Ιωάννινα 20
Hydrama Grand Δράμα 24
Porto Palace  Θεσσαλονίκη 18
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Anemolia Resort Αράχωβα 9
Divani Meteora  Καλαμπάκα 11
Divani Palace  Λάρισσα 23
Galini Welness Spa Καμένα Βούρλα 4
Grand Meteora  Καλαμπάκα 13
Grecotel Larissa Imperial Λάρισα 23
Montana Hotel & Spa Καρπενήσι 37
Parnassia Club  Αράχωβα 8
Valis Resort & Spa Αγριά Βόλου 5
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καλαμάτα - Μεσσηνιακή Μάνη 33
Λάμπεια Όρη - Ολυμπία - Φολόη 35 
Μυστράς - Αρεόπολη - Δυρός 36
Ναύπακτος - Οδοντωτός - Καλάβρυτα 17
Πυλία - Μεθώνη - Καλαμάτα  35
Σπάρτη - Ανδρίτσαινα - Γύθειο 34
Τρίπολη - Βυτίνα - Λαγκάδια  34
Χωριά Ζήρειας - Ναύπλιο - Επίδαυρος 7

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Αδριανούπολη - Αλεξανδρούπολη 31
Βάλια Κάλντα - Βασιλίτσα - Γρεβενά 30
Θεσσαλονίκη - Λουτρά Πόζαρ - Ονειρούπολη Δράμας 19
Θεσσαλονίκη - Σαντάνσκι - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος 19
Καβάλα - Αμφίπολη 33
Καστοριά - Νυμφαίο - Πρέσπες 28
Νεστόριο - Πρέσπες - Κορυτσά 10
Όλυμπος - Νάουσα - Θεσσαλονίκη  32
Οχρίδα - Αμύνταιο - Λίμνη Βεγορίτιδα 32
Πανόραμα Θράκης - Πονακοχώρια 30
Σέρρες - Λίμνη Κερκίνη - Μπάνσκο 29
Σέρρες - Ονειρούπολη Δράμας - Άνω Πορόϊα 29

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Αράχωβα-Δελφοί - Παρνασσός 9
Βόλος - Πήλιο 26
Καλαμπάκα - Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα 12
Καρπενήσι - Μικρό & Μεγάλο Χωριό 27
Λάρισα - Πορταριά - Λίμνη Πλαστήρα 22
Λίμνη Πλαστήρα - Πύλη - Ελάτη - Περτούλι 27

ΗΠΕΙΡΟΣ
Γιάννενα - Άγιοι Σαράντα - Αργυρόκαστρο 21
Γιάννενα - Μέτσοβο - Ζαγοροχώρια 21

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΒΟΛΟΣ VALIS RESORT 40
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΘΕΟΦΑΝΙΩΝ 38-39
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΟΡΤΩΝ 58
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ 56-57

ΑΠΟΚΡΙΕΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ - ΕΥΒΟΙΑ
Alkyon Resort  Βραχάτι 44
Astir Hotel   Πάτρα 43
Kalamaki Beach Καλαμακι 42
Lucy Hotel  Χαλκίδα 44
Semantron Village Διακοφτό 44
The Westin Resort Πύλος 46
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Afkos Grammos Boutique Νεστόριο  48
Divani Meteora  Καλαμπάκα 50
Divani Palace  Λάρισσα 51
Galini Welness Spa Καμένα Βούρλα 45
Grand Meteora  Καλαμπάκα 50
Grecotel Larissa Imperial Λάρισα 51
Valis Resort & Spa Αγριά Βόλου 45 

ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Ζήρεια - Καλαμάκι - Ναύπλιο 42
Καλαμάτα - Μεσσηνία 52
Πατρινό Καρναβάλι - Καλάβρυτα 43
Πύλος - Μεθώνη - Μεσσήνη 46
Σπάρτη - Ανδρίτσαινα - Γύθειο 53
Τρίπολη - Βυτίνα - Λαγκάδια 53

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
Θεσσαλονίκη - Λουτρά Πόζαρ - Σπ.Αλιστράτης 54
Καβάλα - Αμφίπολη - Ξάνθη 54
Καστοριά - Νυμφαίο - Πρέσπες 49
Νεστόριο - Πρέσπες - Κορυτσά 48
Ξάνθη - Δράμα - Οχυρό Λίσσε 55
Όλυμπος - Βεργίνα - Νάουσα 55
Σέρρες - Λ.Κερκίνη - Θεσσαλονίκη 55

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΕΥΒΟΙΑ
Αράχωβα - Δελφοί - Παρνασσός 47
Βόλος - Πήλιο 49
Καλαμπάκα - Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα 50
Καρπενήσι - Μικρό & Μεγάλο Χωριό  53
Λάρισα - Πορταριά - Λίμνη Πλαστήρα 51
Σκύρος 52

ΗΠΕΙΡΟΣ - ΙΟΝΙΟ
Γιάννενα- Τζαμάλες 47
Λευκάδα 52
Τζουμέρκα -Πρέβεζα 54

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ :
Στις αναγραφόμενες τιμές του εντύπου μας δεν περιλαμ-
βάνεται ο φόρος διαμονής, που θα τεθεί σε εφαρμογή από 
1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος 
διαμονής θα επιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο 
σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε: € 
0,50 σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων, € 1,50 σε μονάδες 
τριών αστέρων, € 3,00 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων και € 
4,00 σε μονάδες πέντε αστέρων. Ο φόρος θα καταβάλλεται 
από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση 
αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπρο-
σαρμοστούν αναλόγως.



Γιορτες
στην   

Ελλάδα 
πακέτα διαμονής & 

οργανωμένες εκδρομές 
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Όλα αυτά θα τα βρούμε στο Galini 
Wellness Spa & Resort, ένα πολυτελέ-
στατο ξενοδοχείο της αλυσίδας Mitsis 
Hotels, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο 
του κοσμοπολίτικου θερέτρου, και 
180χλμ. βορείως της Αθήνας.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας το Galini Wellness 
Spa & Resort προσφέρει 224 δωμάτια, 
Standard, Μεζονέτες, Οικογενειακά, 
Superior και Σουίτες, με θέα θάλασσα ή 
βουνό. Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση, 
αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική TV, 
ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και σεσου-
άρ, μπαλκόνι/βεράντα, μίνι μπαρ κ.ά. 

 
Κέντρο ευεξίας

Το Galini Wellness Spa, 3.000τ.μ., σας 
προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες 
προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, 
που όλα διέπονται από την Ανατολική 
φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις θερα-
πευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών 
της περιοχής.

Εγκαταστάσεις - παροχές

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

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΡΑΣΙ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 
Std Mv

2κλινο 
Std Sv

2κλινο 
Sup Sv

1κλινο 
Std Mv

1κλινο 
Std Sv

*Μεζονέτα 
(4ατ)

24, 31/12 2 153 € 167 € 184 € 254 € 279 € 410 €

22, 23, 29, 
30/12

3 215 € 236 € 260 € 349 € 389 € 580 €

26/12, 2/1, 
3/1, 4/1, 5/1

2 108 € 118 € 147 € 178 € 197 € 334 €

Std: Standard, Sup: Superior, Mv: Mountain View, Sv: Sea View 
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν, 2o παιδί 2-12 ετών 30€ ανά διανυκτέρευση
*Συνολική τιμή για 4 άτομα
3ο άτομο 40€ ανά διανυκτέρευση
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40€ ανά άτομο

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Mitsis Galini
Wellness Spa & Resort
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

EARLY BOOKING
3 ΝΥΧΤΕΣ + 1 ΔΩΡΟ! 
Για τα διαστήματα 22-26/12 & 29/12-
2/1 στις 3 διανυκτερεύσεις ΔΩΡΟ 
η 4η νύχτα! Ισχύει για κρατήσεις που 
θα γίνουν έως και τις 30/11 και για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων

Μια αναζωογονητική 
εμπειρία εορταστικών 
διακοπών σε μια θαυμά-
σια τοποθεσία ανάμεσα 
σε ευκάλυπτους, σε έναν 
υδάτινο παράδεισο που 
αποτελεί τον πιο δημοφι-
λή τόπο ίασης και χαλά-
ρωσης, με τα ξακουστά 
θεραπευτικά λουτρά. 
Ρεβεγιόν με αρμονία σε 
νου και σώμα, λοιπόν!

✓ Προσφορά καλωσορίσματος στο 
δωμάτιο κατά την άφιξη 

✓ Συμμετοχή στο επίσημο Ρεβεγιόν  
24 & 31/12, με τη συνοδεία μουσικής 
✓ Ελεύθερη χρήση παιδότοπου για 

παιδιά από 3 ετών και άνω. Μουσικά 
παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd 
✓ Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής 

ιαματικής πισίνας ανά άτομο/καθημερινά 
✓ Δωρεάν χρήση internet 

✓ Χρήση γυμναστηρίου δωρεάν  
με ραντεβού 

✓ 10% έκπτωση σε θεραπείες SPA  
αξίας άνω των 50 €
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ
         ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
• Χριστουγεννιάτικες ατομικές και    
ομαδικές χειροτεχνίες.για  
τη διακόσμηση του χώρου. 
• Μουσικό-κινητικά παιχνίδια δράσης. 
• Φτιάχνουμε ατομικές Χριστουγεννιά-
τικες Ιστορίες. 
• Φτιάχνουμε νόστιμα κουλουράκια σε 
Χριστουγεννιάτικα σχέδια. 
• Ζωγραφική προσώπου. 
• Επιτραπέζια.  
• Βραδινή προβολή Χριστουγεννιάτι-
κων ταινιών στο KIDS CINEMA. 
• Άι Βασίλης που θα εμφανίζεται για 
να κάνει έκπληξη στους μικρούς μας 
φίλους. 
• Play room για απασχόληση των 
παιδιών άνω των 12ετών.

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.

Το ξενοδοχείο είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να καλύψει τις ανάγκες σας, συνδυά-
ζοντας δραστηριότητες για τα παιδιά, τους 
γονείς, αλλά και ευκαιρίες αναψυχής για 
όλη την οικογένεια.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας το Valis Hotel προ-
σφέρει δωμάτια Δίκλινα, Οικογενειακά 
και Σουίτες. Τα μοναδικά σχεδιασμένα 
στρώματα της Coco-mat θα σας βυθί-
σουν 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.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Οι χώροι εστίασης του Valis περιλαμβά-
νουν τσιπουράδικο, εστιατόριο, ταβέρνα 
και μπαρ.

Τα παιδιά απολαμβάνουν τις διακοπές 
τους στο Kids’ club, με καθημερινό 
12ωρο πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

Τέλος, στο Valis Spa, με εσωτερική 
πισίνα (δωρεάν για τους ενήλικες), θα 
αποδράσετε από τον καθημερινό ρυθμό 
με φροντίδα αναζωογόνησης σώματος 
και πνεύματος.

ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis Resort & Spa
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 
Promo 2κλινο Pv 2λινο Ssv 2κλινο Sv *Family Pv 

(2+2)
*Family Sv 

(2+2)
*Junior 

Suite (2+1)
1κλινο 
Promo

23, 24, 30/12 3 225 € 255 € 270 € 299 € 790 € 840 € 725 € 410 €

22, 23, 29, 30/12 4 285 € 325 € 345 € 385 € 1.015 € 1.085 € 910 € 520 €

5/1 2 115 € 125 € 145 € 160 € 460 € 520 € 440 € 205 €

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
Promo: Δωμάτια χωρίς μπαλκόνι, Pv: Pelion View, Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View 
*Family: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών . *Junior Suite: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 1 παιδί ως 12 ετών 
3o άτομο -25% στην κατ' άτομο τιμή

✓ Καλωσόρισμα με παραδοσιακά γλυκά και τοπικό απεριτίφ στο 
Τσιπουράδικο

✓ Εορταστικά Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική και χορευτικό 
πρόγραμμα

✓ Χρήση της εσωτερικής πισίνας &  του γυμναστηρίου (για τους ενήλικες)
✓ Κάλαντα από τοπική  
παραδοσιακή χορωδία

✓ Καθημερινή 12ωρη απασχόληση  για τα παιδιά στο Valis Kids Club
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Σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ 
κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, το 
Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο, τα Καλ-
άβρυτα, τη Ζήρεια, τα ορεινά θέρετρα της 
Κορινθίας. Αποτελεί ιδανικό καταφύγιο 
για ήρεμες διακοπές, χτισμένο πάνω στη 
θάλασσα και ανάμεσα σε ολάνθιστους, 
περιποιημένους κήπους.

Φιλοξενία

Ογδόντα πανέμορφα, ανακαινισμένα 
δωμάτια, με ανέσεις και παροχές 
που υπόσχονται άνετη διαμονή, 
σας περιμένουν στο Kalamaki Beach. 
Διαθέτουν θέα στον Σαρωνικό ή τους 
ανθισμένους κήπους και τα πεύκα γύρω 
απ’ το ξενοδοχείο.

Όλα είναι άνετα με λειτουργικά έπιπλα 
σε γήινους χρωματικούς τόνους, κλιματι-
σμό, Wi-Fi, ιδιωτικά μπάνια, σεσουάρ, 
χρηματοκιβώτια, απευθείας τηλεφωνι-
κές γραμμές, τηλεόραση με δορυφορικά 
κανάλια και μίνι μπαρ.

 
Εγκαταστάσεις - παροχές

Το Kalamaki Beach Hotel διαθέτει ένα 
εστιατόριο με μπουφέ και a la carte με-
νού, δύο μπαρ, εστιατόριο όπου μπορείτε 
να γευθείτε νόστιμα πιάτα από τη διεθνή 
και Ελληνική κουζίνα.Υπάρχουν ακόμα 
σάλα τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, 
παιδική χαρά, γήπεδο τένις, γήπεδο 
βόλεϊ, πινγκ πονγκ.

EARLY
BOOKING

ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Kalamaki Beach

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Eco* 1κλινο

24, 31/12 2 145 € 125 € 189 € 199 €

23, 24, 30/12 3 205 € 160 € 255 € 285 €

23, 29/12 4 249 € 195 € 310 € 339 €

24/12 9 519 € 430 € 685 € 745 €

23/12 10 569 € 470 € 745 € 819 €

27, 28/12, 5/1 2 105 € 85 € 135 € 155 €

27/12, 4/1 3 145 € 115 € 195 € 220 €

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν, 2ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
*Economy: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιόροφο χωρίς μπαλκόνι
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο
Έκπτωση για Ημιδιατροφή 10€ το άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση για μπροστινή θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη βραδιά

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕ ΠΟΤΑ . 2 ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 

4 αστέρων, πολύ κοντά 

στον Ισθμό της Κορίνθου, 

το Λουτράκι και το  

περίφημο Καζίνο!  

Γιορτινή διαμονή συνδυ-

ασμένη με ευκαιρίες για 

απόλαυση και διασκέδαση,

για το καλό του χρόνου!

EARLY BOOKING
3 ΝΥΧΤΕΣ + 1 ΔΩΡΟ! 
Για τα διαστήματα 23-28/12 & 29/12-
3/1 στις 3 διανυκτερεύσεις ΔΩΡΟ 
η 4η νύχτα! Ισχύει για κρατήσεις που 
θα γίνουν έως και τις 30/11 και για 
περιορισμένο αριθμό δωματίων

✓ Εορταστικός στολισμός του ξενοδοχείου
✓ Παραδοσιακές Χριστουγεννιάτικες λιχουδιές
✓ Πλήρης διατροφή καθημερινά που ξεκινάει 

με βραδινό και τελειώνει με μεσημεριανό
✓ Ποτά: 1 λίτρο κρασί χύμα σε καράφα ανά 3 
άτομα, 1 αναψυκτικό ανά άτομο στα γεύματα

✓ Εορταστικό Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 
καθώς και ανήμερα 25/12 & 1/1 με ζωντανή 

μουσική από ορχήστρα 
✓ 23, 26, 30/12 & 2/1 διασκέδαση με 

τραγούδια της παρέας με πιάνο
✓ Ανήμερα την Πρωτοχρονιά κοπή 

Βασιλόπιτας με φλουρί για τον τυχερό
✓ Καθημερινή απασχόληση για παιδιά 

άνω των 3 ετών με πλούσιο ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα 10:30 - 13:00 & 17:00 - 20:00
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Ναύπλιο - Επίδαυρος 

Xωριά Ζήρειας
Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης - Λίμνη Στυμφαλία - Λίμνη 
Δόξα - Φαράγγι Βουραϊκού - Καλάβρυτα

1η μέρα: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης Χιλιομοδίου - Καλαμάκι
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και ανάβαση στην Ακροκόρινθο, όπου θα επισκε-
φθούμε το κάστρο με τη μακραίωνη ιστορία και την υπέροχη θέα. Συνεχίζουμε για 
τη Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. Στη Μονή υπάρχει μεγάλος θησαυρός Αγίων 
Λειψάνων, όπως και η εικόνα της Παναγίας Φανερωμένης, έργο του Ευαγγελιστή 
Λουκά. Θα θαυμάσουμε το περίτεχνο ξύλινο σκαλιστό τέμπλο από οξιά και φλαμούρι, 
φιλοτεχνημένο όλο με παραστάσεις από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο Kalamaki Beach 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Αρχαία Επίδαυρος - Ναύπλιο
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε την ξακουστή Επίδαυρο με τον αρχαι-
ολογικό της χώρο, το μουσείο και το αρχαίο θέατρο. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. 
Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο. Επίσκεψη στο Παλαμήδι και ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη. Προαιρετικό γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια και επιστροφή το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική.

3η μέρα: Χωριά Ζήρειας - Λ. Στυμφαλίας - Λ. Δόξα - Μονή Αγίου Γεωργίου - 
Καστανιά
Πρωινό και αναχώρηση για τα χωριά Ζήρειας και τον υδροβιότοπο της Λίμνης 
Στυμφαλίας. Συνεχίζουμε για τη μαγευτική τεχνητή Λίμνη Δόξα. Επόμενος σταθμός μας 
ο παραδοσιακός οικισμός Καστανιά, μέσα στα έλατα, σε υψόμετρο 920μ. Χρόνος για 
γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο με ζωντανή μουσική.

4η μέρα: Οδοντωτός - Καλάβρυτα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό με τον 
Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού ανάμεσα σε πλατάνια και τρεχούμενο νερό. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για 
γεύμα και ψώνια στην τοπική αγορά. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣEIΣ: 23/12, 24/12 & 30/12, 31/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:45 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο παιδί 4-12

24, 31/12 Smile Price 3 176 € 158 € 225 € 77 €

24, 31/12 3 195 € 175 € 250 € 85 €

23, 30/12 Smile Price 4 224 € 198 € 293 € 90 €

23, 30/12 4 249 € 220 € 325 € 100 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Kalamaki Beach 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ποτά στα γεύματα: 
1 λίτρο κρασί σε καράφα ανά 3 άτομα, 1 αναψυκτικό ανά άτομο • Εορταστικό ρεβεγιόν 24/12 & 31/12 στη θέση 
της ημιδιατροφής με ζωντανή ορχήστρα • Διασκέδαση με ζωντανή μουσική 25/12 & 1/1 • Το εισιτήριο για τον 
Οδοντωτό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδο-
χείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

EARLY
BOOKING

Δώρο! 
η ξενάγηση 

στην Επίδαυρο

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
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Ένα παραδοσιακό ξενοδοχείο στην 
Αράχωβα, με εκπληκτική θέα στον 
Παρνασσό αλλά και το υπόλοιπο γραφικό 
χωριό που «ξεδιπλώνεται» χαμηλότερα 
στην πλαγιά, μέσα στο κέντρο και σε 
απόσταση αναπνοής από τα μαγαζιά 
και τη νυχτερινή ζωή του δημοφιλούς 
χειμερινού προορισμού. Ο αρχαιολογικός 
χώρος των Δελφών απέχει μόνο 10χλμ. 
από το ξενοδοχείο, ενώ το χιονοδρομικό 
κέντρο του Παρνασσού είναι προσβάσιμο 
σε 25χλμ.

Φιλοξενία

Το Parnassia Club Hotel διαθέτει όμορφα 
διακοσμημένα καταλύματα με δωρεάν 
Wi-Fi και μπαλκόνι. Όλα τα κλιματιζόμενα 
δωμάτια περιλαμβάνουν συμβατική 
ή δορυφορική τηλεόραση επίπεδης 
οθόνης. Κάθε ένα διαθέτει μίνι μπαρ ή 
μίνι ψυγείο και ιδιωτικό μπάνιο με στε-
γνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα 
περιποίησης.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το εστιατόριο του Parnassia Club 
Hotel σερβίρει πιάτα για μεσημεριανό 
γεύμα και δείπνο, ενώ στο μπαρ του 
ξενοδοχείου μπορείτε να απολαμβάνετε 
ποτά και σνακ δίπλα στο τζάκι. Επίσης, 
υπάρχει snack bar και κοινόχρηστο 
lounge café-bar.

Πολλά καφέ, μπαρ και εστιατόρια της 
Αράχωβας είναι προσβάσιμα σε λίγα 
μόλις βήματα.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 24, 30/12 3 203 € 120 € 399 €

22, 23, 29/12 4 266 € 160 € 530 €

27, 28/12 & 2, 5/1 2 115 € 60 € 225 €

Δυνατότητα συμμετοχής στο ρεβεγιόν Χριστουγέννων 24/12 ή Πρωτοχρονιάς 31/12 στο ξενοδοχείο 
Anemolia Mountain Resort 4* 60€ το άτομο, με μουσική

ΑΡΑΧΩΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ

Parnassia Club ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ!
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Το Anemolia Mountain Resort 4* βρίσκεται στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτι-
κης Αράχωβας, με μοναδική θέα στον Παρνασσό και την κοιλάδα των Δελφών.  
Λόγω της θέσης του αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις και περιηγήσεις  
στην περιοχή.
Διαθέτει για τη φιλοξενία σας δωμάτια, σουίτες και μίνι σαλέ πλήρως εξοπλισμένα  
με στάνταρ μπάνιο ή ντους, διπλό κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι, TV και μίνι ψυγείο.  
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν επίσης εστιατόριο, μπαρ, τζάκι στο σαλόνι, εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα με εκπληκτική θέα στην κοιλάδα των Δελφών, γυμναστήριο  
και σάουνα.

ΑΡΑΧΩΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ

Αnemolia
Mountain Resort

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Αράχωβα - Δελφοί
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού - Ιτέα -  
Μεταλλευτικό Πάρκο - Γραβιά - Αγόριανη

1η μέρα: Μονή Οσίου Λουκά - Δελφοί - Αράχωβα
Πρωινή αναχώρηση για το βασιλομονάστηρο του Οσίου Λουκά και το Μουσείο 
Βυζαντινής Γλυπτικής, σε γραφική πλαγιά του Ελικώνα, 32χλμ. από τη Λιβαδειά. 
Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Μεσοβυζαντινής τέχνης και 
αρχιτεκτονικής (UNESCO). Συνεχίζουμε για τους Δελφούς, όπου θα επισκε-
φθούμε τον αρχαιολογικό χώρο (Θέατρο-Στάδιο) και θα ξεναγηθούμε στο 
σπουδαίο Μουσείο των Δελφών. Άφιξη και τακτοποίηση στο Anemolia Resort 
& Conference 4*. Δείπνο.

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 χειμερι-
νών σπορ. 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. Ρεβεγιόν με μουσική.

3η μέρα: Αράχωβα - Ιτέα
Πρωινό και στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τους χώρους του ξενο-
δοχείου και όποιος επιθυμεί να κάνει βόλτα στην Αράχωβα. Ακολουθεί μεσημεριανό 
γεύμα (εορταστικό brunch) στο ξενοδοχείο και το απόγευμα θα απολαύσουμε τον 
καφέ μας στην Ιτέα με την υπέροχη παραλία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα
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 μου-
σείο (εφόσον είναι ανοιχτό). Τελευταίος μας σταθμός είναι το γραφικό χωριό 
της Αγόριανης (Επτάλοφος) με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Πορεία επιστροφής και 
άφιξη στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Std 3ο άτομο 1κλινο 

Std
1ο παιδί 

3-12
2ο παιδί 

3-12

23, 30/12 Smile Price 4 329 € 266 € 521 € 149 € 203 €

23, 30/12 4 365 € 295 € 549 € 165 € 225 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Mountain Resort 4* στην Αράχωβα • 
Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσο-
δος σε επισκέψιμους χώρους και στο «Vagonetto» • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΠΡΩΙΝΟ, ΡΕΒΕΓΙΟΝ & BRUNCH

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ + BRUNCH

Άφιξη Νύχτες
2κλινο
Std Bv

2κλινο Std 
Dvv

2κλινο 
Exe

2κλινο 
Mini Suite

*Family 
Chalet 
(2+2)

23, 30/12 3 299 € 335 € 380 € 425 € 995 €

22, 29/12 4 350 € 390 € 435 € 495 € 1.170 €

26/12, 2/1 2 95 € 112 € 140 € 145 € 370 €

26/12, 2/1 3 132 € 153 € 192 € 199 € 495 €

5/1 2 125 € 142 € 173 € 190 € 440 €

Std Bv: Standard Βack View, Std Dvv: Standard Delphi View, Exe: Executive

*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
3ο άτομο 40% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή
1ο παιδί 3-12 ετών 70% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή 

EARLY
BOOKING

✓ Πρωινό σε πλούσιο εορταστικό Βuffet  
✓ Εορταστικό Gala με μουσική 24 & 31/12 & Brunch 25/12 & 1/1 ✓ Χρήση θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου, παιδότοπου,      Wi-Fi internet, parking  

✓ Δωρεάν βραδυνή μεταφορά από/προς Αράχωβα.
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NEΣΤΟΡΙΟ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Afkos Grammos
Boutique Resort Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ένα boutique ξενοδοχείο - παλατάκι κοντά στην πόλη της Καστοριάς (25χλμ.), που 
μπορεί να περηφανεύεται για τους πολυτελείς και άνετους χώρους του, το απαράμιλ-
λο σέρβις και την ασύγκριτη θέα στον Αλιάκμονα και τον Γράμμο. 

Θα διαλέξετε ανάμεσα από μια ποικιλία δωματίων και σουιτών με δωρεάν Wi-Fi, ανα-
τομικά στρώματα, mini bar, μπανιέρα και σεσουάρ, ηχομόνωση, μπαλκόνι, κλιματισμό.
Το Afkos Grammos προσφέρει εστιατόριο a la carte, Internet καφέ, μπαρ, αίθουσες, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήριο με σάουνα, μασάζ και υπηρεσίες Spa.

Μύλος των Ξωτικών 
Νεστόριο-Πρέσπες
Μοσχόπολη - Κορυτσά (Αλβανία) - Καστοριά - 
Τρίκαλα («Μύλος Ξωτικών»)

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Νεστόριο
Αναχώρηση νωρίς το πρωί και μέσω Καλαμπάκας-Γρεβενών φθάνουμε στο 
Νεστόριο, στις πλαγιές του Γράμμου. Τακτοποίηση στο πολυτελές Afkos Grammos 
Boutique Hotel 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Καστοριά - «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρι-
νων Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομου-
σείο, όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό. Θα επισκεφθούμε το 
σπήλαιο που έχει ανακαλυφθεί από το 1940, τη «Σπηλιά του Δράκου». Δίπλα μας 
η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. Περιήγηση στην πόλη. Τέλος, θα επισκε-
φθούμε ένα πρόσφατο απόκτημά της, το Νέο Ενυδρείο γλυκού νερού και το Μου-
σείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πρέσπες - Άγιος Γερμανός - Ψαράδες
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, τις λίμνες 
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Στον Εθνικό Δρυμό των Πρεσπών με την πλούσια 
πανίδα και χλωρίδα υπάρχει η μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής αργυροπελε-
κάνων και ροδοπελεκάνων. Μετάβαση στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, μέσα στη 
Μικρή Πρέσπα, από πεζογέφυρα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό και στο χωριό Ψα-
ράδες, όπου θα γευματίσουμε σε ταβερνάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Αλβανία - Κορυτσά - Μοσχόπολη (προαιρετικά)
Πρωινό και αναχώρηση για το συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής. Διέλευση 
συνόρων με κατεύθυνση την Κορυτσά. Επίσκεψη στο Μουσείο Μεσαιωνικής 
Τέχνης και στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως. Θα συνεχίσουμε για 
τη Μοσχόπολη, ένα μικρό οικισμό ονομαστό για τον Ελληνικό πολιτισμό και τους 
εθνικούς ευεργέτες (π.χ. Σίνας). Επίσκεψη στον Ναό του Αγίου Νικολάου με τις 
εξαιρετικές αγιογραφίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Νεστόριο - Τρίκαλα («Μύλος Ξωτικών») - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα στολισμένα γιορτινά Τρίκαλα, όπου θα μας 
εντυπωσιάσει ο «Μύλος των Ξωτικών» με το carousel, το τεράστιο παγοδρόμιο, 
τη γιορτινή αγορά. Βόλτα στην παλιά πόλη Βαρούσι και στον πεζόδρομο. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

 Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

30/12 Smile Price 4 242 € 189 € 332 €

30/12 4 269 € 210 € 369 €

29/12 Smile Price 5 305 € 230 € 414 €

29/12 5 339 € 255 € 460 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Afkos Grammos Boutique Hotel 4* στο Νε-
στόριο Καστοριάς • Ημιδιατροφή καθημερινά • Συμμετοχή στο ρεβεγιόν 31/12 με ζωντανή μουσική, 
στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται:  
• Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για τη Μοσχόπολη.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

30/12 3 169 € 93 € 295 €

29/12 4 225 € 125 € 380 €

27/12, 5/1 3 115 € 80 € 190 €

1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν στο κρεβάτι των γονιών

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45 

EARLY
BOOKING

✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή
✓ Ρεβεγιόν στις 24/12 και 31/12 με ζωντανή μουσική,       με πλήρες σερβιριστό μενού
✓ Κοκτέιλ καλωσορίσματος και γλυκίσματα✓ Χρήση του γυμναστηρίου
✓ Δωρεάν ασύρματη σύνδεση internet
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Το Divani Meteora, μέλος του Ομίλου ξε-
νοδοχείων Διβάνη, προσφέρει στους επι-
σκέπτες του την ευκαιρία να απολαύσουν 
την παραδοσιακή Ελληνική φιλοξενία 
σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Το ξενο-
δοχείο βρίσκεται στην Καλαμπάκα, στην 
Κεντρική Ελλάδα, 350χλμ. βορειοδυτικά 
των Αθηνών και σε απόσταση μόλις 
1χλμ. από τις επιβλητικές μονές των 
Μετεώρων.

Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας το Divani Meteora 
παρέχει δωμάτια Superior, Deluxe και 
Junior Σουίτες. Όλα περιλαμβάνουν 
καλαίσθητη διακόσμηση, πρακτική διαρ-
ρύθμιση και γαλήνια ατμόσφαιρα, ενώ 
είναι εξοπλισμένα με πλήρως επιπλωμέ-

να μπαλκόνια, αυτόνομη θέρμανση, μίνι 
μπαρ, θέα προς τα πανέμορφα βουνά, 
ευρύχωρο μπάνιο με σεσουάρ, δωρεάν 
Wi-Fi, τηλεόραση. 

Εγκαταστάσεις - παροχές
Η ευχάριστη, πολυτελής και χαλαρωτική 
διαμονή σας συμπληρώνεται από τις 
κοινόχρηστες παροχές, που περιλαμβά-
νουν το φιλόξενο και γεμάτο γευστικές 
εκπλήξεις εστιατόριο, λουσμένο στο 
φυσικό φως, με θαυμάσια θέα στους 
επιβλητικούς βράχους των Μετεώ-
ρων, καθώς και το μπαρ, που θα σας 
τονώσει με τα κοκτέιλ και τα ροφήματα 
που προσφέρει όλη μέρα.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Sup 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 9-12

23, 24/12 3 255 € 120 € 395 € 100 €

22, 23/12 4 335 € 155 € 520 € 135 €

30, 31/12 3 225 € 120 € 335 € 100 €

29, 30/12 4 295 € 155 € 440 € 135 €

28/12, 5/1 2 123 € 75 € 209 € 65 €

27/12, 4/1 3 175 € 107 € 304 € 95 €

1ο παιδί έως 8 ετών Δωρεάν
Sup: Superior

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΡΑΣΙ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ

Divani Meteora
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

SUP

Mόλις 200μ. από την 
κεντρική πλατεία της 
Καλαμπάκας, κάτω από τα 
επιβλητικά Μετέωρα και 
σε ένα τοπίο που εμπνέ-
ει δέος για το μοναδικό 
φυσικό θαύμα της περιο-
χής, το ξενοδοχείο Divani 
Meteora θα σας εξασφα-
λίσει ό,τι καλύτερο για τις 
γιορτινές σας διακοπές, 
παντα με τη γνωστή ποιό-
τητα της αλυσίδας Divani 

✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή  
σε μπουφέ

✓ Ελεύθερη χρήση γυμναστηρίου,  
χαμάμ & σάουνας

✓ Δωρεάν ξενάγηση σε 2 μοναστήρια 
των Μετεώρων από έμπειρο ξεναγό 

✓ Ρεβεγιόν και γλέντι την παραμονή των 
Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς με τη 

συντροφιά του DJ  
(στη θέση της ημιδιατροφής)

✓ Παιδική απασχόληση για τους μικρούς 
μας φίλους παραμονή και ανήμερα τα 
Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά
✓ Απογευματινό τσάι, παραμονή 

& ανήμερα τα Χριστούγεννα & την 
Πρωτοχρονιά

✓ Δωρεάν Wi-Fi
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - 
Μονή Μεγάλου Μετεώρου - Μονή 
Αγίου Στεφάνου
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και 
μέσω Λαμίας-Δομοκού φτάνουμε 
στο «πέτρινο δάσος» των Μετεώ-
ρων. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό 
στις Μονές Μεγάλου Μετεώρου και 
Αγίου Στεφάνου. Ελεύθερος χρόνος στη 
γιορτινά στολισμένη Καλαμπάκα για 
γεύμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας Grand Meteora 4* Sup στο 
Καστράκι ή Divani Meteora 4* Sup στην 
Καλαμπάκα. Δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα 
(Μύλος των Ξωτικών)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη 
Πλαστήρα. Άφιξη και περιήγηση στα 
όμορφα χωριά της: Μεσενικόλα, Μορ-
φοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), 
Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι και 
Μπελοκομίτη. Θα καταλήξουμε στο 
Φράγμα Ταυρωπού για βόλτα και ψώνια. 
Συνεχίζουμε το γύρο της λίμνης για να 
καταλήξουμε στην πλαζ Λαμπερού, όπου 
θα γευματίσουμε. Επόμενος σταθμός 
μας τα Τρίκαλα. Θα μας εντυπωσιάσει ο 
«Μύλος των Ξωτικών» με το carousel, 
το παραμυθένιο σπίτι του Αϊ-Βασίλη, το 
παγοδρόμιο κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.

3η μέρα: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη 
- Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη 
εκδρομή στα ορεινά θέρετρα της Πίνδου. 
Θα επισκεφθούμε την Πύλη, με τη Βυ-
ζαντινή εκκλησία του 12ου αι., το τοξωτό 
γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα και θα πιού-
με καφέ στην Ελάτη. Συνεχίζουμε για το 
Περτούλι (καιρού επιτρέποντος). Χρόνος 
για γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: «Αλπικό» Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό 
Μέτσοβο, με τη θαυμάσια αρχιτεκτονική 
και παράδοση. Επίσκεψη και ξενάγηση 
στο Αρχοντικό Τοσίτσα, την εκκλησία της 
Αγίας Παρασκευής και την Πινακο-
θήκη. Μην παραλείψετε να ψωνίσετε 
παραδοσιακά προϊόντα, είδη λαϊκής 
τέχνης, υφαντά και να γευματίσετε σε 
κάποιο ταβερνάκι με τοπικές σπεσιαλιτέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Καλαμπάκα - Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας & Μανιταριών 
- Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου - 
Αθήνα
Πρωινό και ξενάγηση στο Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και 
Μανιταριών, στο οποίο εκτίθενται 
πολλά είδη πτηνών και θηλαστικών, 

όπως επίσης και 250 είδη μανιταριών. 
Ακολουθεί επίσκεψη στον Βυζαντινό 
ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, χτισμένο 
τον 11ο αιώνα, όπου θα θαυμάσουμε τις 
αξιόλογες τοιχογραφίες, τα ψηφιδωτά 

και το μεγαλοπρεπή μαρμάρινο άμβωνα. 
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνε-
ται η 3η μέρα

EARLY
BOOKING

Επίσκεψη στον υπέροχο «Μύλο των Ξωτικών»! 

Γιορτές στη σκιά των Μετεώρων
Kαλαμπάκα - Λίμνη Πλαστήρα - Μετέωρα - Πύλη - Ελάτη - 
Περτούλι - Μέτσοβο - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας - Τρίκαλα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15  

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

DIVANI METEORA Ημέρες 2κλινο Sup 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-8

23/12 4 335 € 205 € 475 € 95 €

22/12 5 435 € 260 € 620 € 110 €

30/12 4 305 € 205 € 415 € 95 €

29/12 5 395 € 260 € 540 € 110 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Grand Meteora 4* Sup ή Divani Meteora 
4* Sup στην Καλαμπάκα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής 
• Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό στις μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

GRAND METEORA Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-10

23, 30/12 Smile Price 4 242 € 216 € 296 € 189 €

23, 30/12 4 269 € 240 € 329 € 210 €

22, 29/12 Smile Price 5 296 € 266 € 356 € 185 €

22, 29/12 5 329 € 295 € 395 € 205 €

Δώρο! 
η ξενάγηση στις Μονές Μεγάλου Μετεώρουκαι Αγίου Στεφάνου!
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Οι γιορτές γίνονται περισσότερο κατανυ-
κτικές και λαμπερές σε έναν τόπο όπου 
η επαφή με το θείο εμπνέει δέος, όπως 
είναι τα Μετέωρα. Μια «ανάσα» από τους 
επιβλητικούς βράχους, το Grand Meteora 
Hotel θα σας προσφέρει φιλοξενία 
υψηλού επιπέδου, ζεστή ατμόσφαιρα και 
επιπλέον εύκολη μετακίνηση προς τα 
μοναστήρια.
Θα το βρείτε στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. 
από την Καλαμπάκα, 350χλμ. περίπου 
από την Αθήνα, 240χλμ. από τη Θεσσα-
λονίκη.

Φιλοξενία
Το Grand Meteora Hotel διαθέτει 111 
ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και 
διακοσμημένα βάσει των καλύτερων 
προδιαγραφών φιλοξενίας. Έχουν 
χρησιμοποιηθεί χρώματα θερμά και 
επίπλωση σε κλασικό μίνιμαλ ύφος, ενώ 
στον εξοπλισμό των δωματίων περιλαμ-
βάνονται μπανιέρα, μεγάλη ντουλάπα, 
κλιματισμός, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, 
τηλεόραση, Wi-Fi, μεγάλα παράθυρα 
και βεράντες, σεσουάρ και αξεσουάρ 
υγιεινής.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές, 
υπάρχει μεγάλος χώρος υποδοχής, εστι-
ατόριο με δυνατότητα να εξυπηρετήσει 
250 άτομα, καφέ-μπαρ με εκπληκτική 
θέα στα Μετέωρα για τα ροφήματα,  
 

αναψυκτικά και ποτά σας όλη μέρα, 

σαλόνι με τζάκι, αίθουσα τηλεόρασης, 

δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi σε 

όλους τους χώρους.

ΚΑΣΤΡΑΚΙ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ

SUP

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
3-10

2ο παιδί 
3-10

23, 24, 30/12 3 185 € 155 € 245 € 85 € 105 €

22, 23, 29/12 4 239 € 195 € 315 € 105 € 135 €

28/12, 5/1 2 109 € 90 € 149 € 50 € 50 €

27/12, 4/1 3 159 € 130 € 219 € 70 € 70 €

Ο ΜΥΛΟΣ 
ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ

Τι γίνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή στα Τρίκαλα; Οι 
πειρατές κατεβαίνουν αγριεμένοι στη στεριά για να 
κλέψουν το θησαυρό του Αϊ-Βασίλη; Τα ξωτικά το 

ξέρουν; Θα προλάβουν να κρύψουν τα πολύτιμα υλικά 
τους που θα δώσουν και φέτος χαρά στα μικρά και… 

μεγάλα παιδιά; 

Αυτά και άλλα πολλά συμβαίνουν στο μεγάλο γιορτινό 
θεματικό πάρκο από τις 26/11 έως τις 7/1 του 2018, 
αναδεικνύοντας την πανέμορφη Θεσσαλική πόλη σε 

πρωτεύουσα των Χριστουγέννων!

Πού ακριβώς; Στον Μύλο Ματσόπουλου, που 
μεταμορφώθηκε από τον Αϊ-Βασίλη σε πολυχώρο με 

άπειρες γιορτινές δραστηριότητες!

Πώς δηλαδή; Μια χαρούμενη τρικυμία θα σας 
κατακλύσει στο Πειρατικό Καράβι, η γλύκα θα σας 
κυριεύσει στο Εργαστήρι Σοκολάτας, μια στοργική 
αγκαλιά θα σας περιμένει στο Σπίτι του Αϊ-Βασίλη 
- και όλα αυτά γίνονται ακόμα πιο διασκεδαστικά με 
το carousel, το παγοδρόμιο, το τρενάκι, τη γλυκιά 

αγορά, τον αλευρόμυλο, το ταχυδρομείο των 
ξωτικών, το face painting και φυσικά τις πολυάριθμες 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται 
παράλληλα στον «Μύλο των Ξωτικών».

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ 
ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ

✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή 

✓ Δωρεάν Wi-Fi στους χώρους  
του ξενοδοχείου

✓ Εορταστικό Ρεβεγιόν την Παραμονή 
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς  

με συνοδεία μουσικής 
(στη θέση της ημιδιατροφής)

✓ Δωρεάν ξενάγηση σε 2 μοναστήρια 
των Μετεώρων από έμπειρο ξεναγό 
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Wyndham Loutraki Poseidon Resort και 
Ramada Loutraki Poseidon Resort: δύο 
θέρετρα που προέκυψαν από την ανάλη-
ψη του ιστορικού ξενοδοχείου Poseidon 
Resort από τον Αμερικανικό όμιλο 
Wyndham Hotel Group. Προσφέρουν την 
ευκαιρία για μια ονειρεμένη απόδραση 1 
ώρα από την Αθήνα και λίγα λεπτά από 
το Καζίνο, σε πολυτελή καταλύματα, με 
εκλεκτό φαγητό, ευκαιρίες διασκέδασης 
και φροντίδα ευεξίας.

Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε 
ανάμεσα σε 107 υπερπολυτελείς σουίτες 
του Wyndham Poseidon και τις 196 
σουίτες και μπανγκαλόου του Ramada 
Loutraki. Όλα τα καταλύματα, που 
προσφέρουν θέα σε θάλασσα ή κήπο, 

έχουν απεριόριστη άνεση και παροχές 
ανάλογες των 5 αστέρων τους και της 
πρόσφατης ανακαίνισής τους.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Ξεκινήστε το χαλαρωτικό «ταξίδι» των 
διακοπών σας στο Aegeo Spa. Μασάζ, 
εσωτερική πισίνα, Jacuzzi και ολιστικές 
θεραπείες θα σας απογειώσουν!

Το συγκρότημα των ξενοδοχείων 
διαθέτει συνολικά 7 εστιατόρια και 
μπαρ, καθώς και χώρους ευεξίας και 
αναψυχής, όπως γυμναστήριο, mini club, 
για να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο 
σας και να καταγράψετε τις καλύτερες 
αναμνήσεις!

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Wyndham Ramada

Poseidon Resort

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 
Bng Gv

2κλινο 
Bng Sv

2κλινο 
Superior 

J.Suite Gv

2κλινο 
Superior 

J.Suite Sv

2κλινο Exe 
J.Suite Gv

2κλινο Exe 
J.Suite Sv

1κλινο 
Bng Gv

1κλινο 
Bng Sv

1κλινο Exe 
J.Suite Gv

24, 31/12 2 120 € 130 € 140 € 150 € 150 € 160 € 200 € 220 € 260 €

23, 24, 30/12 3 180 € 195 € 210 € 225 € 225 € 240 € 300 € 330 € 390 €

Bng: Bungalow, Exe: Executive, Gv: Garden View, Sv: Sea View 
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν, 2ο παιδί έως 12 ετών 20€ ανά διανυκτέρευση  
3ο άτομο 50€ ανά διανυκτέρευση 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο

Η πολυτέλεια και η λάμψη 
που χαρακτηρίζουν το 
ξενοδοχείο Poseidon 
Resort, μαζί με την θερμή 
και φιλόξενη περιποίηση 
θα σας προσφέρουν τις 
διακοπές που ανέκαθεν 
ονειρευόσασταν τις ημέρες 
των εορτών. 

✓ Ημιδιατροφή με πλούσιο γιορτινό 
πρωινό και δείπνο 

✓ Χριστουγεννιάτικο & Πρωτοχρονιάτικο 
Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 

✓ Μελομακάρονα & Κουραμπιέδες  
✓ Πρωτοχρονιάτικη πίτα και δώρο για 

τον τυχερό νικητή 
✓ Δωρεάν χρήση εσωτερικής πισίνας 
✓ Kids Club: καθημερινό πρόγραμμα  

για τους μικρούς μας φίλους  
με πολλές δραστηριότητες  
✓ Αίθουσα για χαρτιά και  

επιτραπέζια παιχνίδια 
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Το Lucy Hotel βρίσκεται ακριβώς δίπλα 
στη θάλασσα πάνω στην παραλία της 
Χαλκίδας, μόλις 75χλμ. από την Αθήνα, 
και προσφέρει πανοραμική θέα στον Ευ-
βοϊκό Κόλπο, το επιβλητικό Βενετσιάνικο 
κάστρο και την παλιά κινητή γέφυρα της 
Χαλκίδας.

Η Χαλκίδα φημίζεται για την ομορφιά της, 
το φαινόμενο της παλίρροιας στο Στενό 
του Ευρίπου, αλλά και για το ζωντανό 
της ρυθμό.

Φιλοξενία

Τα 92 δωμάτια του Lucy Hotel είναι 
πλήρως ανακαινισμένα και παρέχουν 
σύγχρονες ανέσεις στους επισκέπτες. 
Συγκεκριμένα, προσφέρονται Δίκλινα, 
Standard και Οικογενειακά δωμάτια, με 
θέα της επιλογής σας. Στο βασικό τους 
εξοπλισμό περιλαμβάνουν μπαλκόνι, 
δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό 
και ιδιωτικό μπάνιο με καλλυντικά και 
σεσουάρ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το ξενοδοχείο φημίζεται για το Ελληνικό 
πρωινό που προσφέρει στην πελα-
τεία του. Οι παροχές περιλαμβάνουν 
εστιατόριο, μπαρ, lounge καφέ με θέα 

στη θάλασσα, υπηρεσία δωματίου και 
δωρεάν Wi-Fi. Στο νέο χώρο ευεξίας που 
λειτουργεί στο ξενοδοχείο μπορείτε κι 
εσείς να χαλαρώσετε και να ανανεωθεί-
τε. Ένα μασάζ ή μια περιποίηση σώματος 
στο Wellness Room του ξενοδοχείου θα 
«ταξιδέψει» τις αισθήσεις σας.

ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Lucy Hotel

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο City 

View
2κλινο Sea 

View
3ο άτομο 
Sea View

*Τρίκλινο  
(2 δωματίων)

*Τετράκλινο 
(2 δωματίων) 1κλινο Eco 1κλινο City 

View
1κλινο Sea 

View

24, 31/12 2 135 € 142 € 105 € 420 € 485 € 179 € 190 € 225 €

23, 24, 30/12 3 175 € 189 € 145 € 555 € 630 € 235 € 255 € 302 €

22, 29/12 4 225 € 238 € 170 € 699 € 799 € 295 € 330 € 385 €

5/1 2 108 € 115 € 75 € 318 € 351 € 135 € 159 € 165 €

4/1 3 159 € 169 € 113 € 477 € 526 € 202 € 239 € 248 €

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν, 2ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν στο κρεβάτι των γονιών
*Συνολική τιμή δωματίου για τα αντίστοιχα άτομα
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€/άτομο

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΡΑΣΙ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

✓ Πλούσιο Ελληνικό πρωινό με έμφαση 
στις τοπικές παραδοσιακές γεύσεις 
✓ Δείπνο σε μπουφέ καθημερινά 

✓ Απεριόριστη κατανάλωση κρασιού 
λευκό ή κόκκινο (χύμα Νεμέα κατά τη 

διάρκεια των γευμάτων 
✓ Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική με 
πλούσιο μπουφέ 24 & 31/12 στην 

πολυτελή αίθουσα του ξενοδοχείου 
✓ Βασιλόπιτα και 1 ποτήρι σαμπάνια  
για το καλοσώρισμα του νέου έτους. 

✓ Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα
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Φιλοξενία

Τα άλλοτε «κελιά» στα οποία διέμεναν οι 

μοναχοί της Μονής του Μεγάλου Σπη-

λαίου, χτισμένα από το 1840, ανακαινί-

στηκαν πρόσφατα και δημιούργησαν 42 

δωμάτια και σουίτες κατηγορίας Deluxe 

και Superior, εξοπλισμένα με όλες τις 

πολυτελείς ανέσεις και παραδοσιακή, 

αριστοκρατική επίπλωση.

Η πέτρινη επένδυση των τοίχων κυριαρ-

χεί στη λιτή σικ διακόσμηση, ενώ σε όλα 

υπάρχει κλιματισμός, Wi-Fi, TV, σεσουάρ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το συγκρότημα διαθέτει εστιατόριο 

κεντρικό και γκουρμέ, μπαρ, βεράντα, 

πισίνα για το καλοκαίρι, φάρμα με ζω-

άκια. Για την ευεξία σας προσφέρονται 

υπηρεσίες από το Σήμαντρoν Little Spa.

Πέτρα και πράσινο, απ’ τη μια ο ορεινός 

όγκος του Χελμού και απ’ την άλλη η 

παραλία του χωριού, μόλις στα 350μ. 

από τις εγκαταστάσεις του. Ένα θαυμάσιο 

«φόντο» για τις διακοπές σας, που 

συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με 

το δέος και την κατάνυξη που αποπνέει 

ένας τόπος με χαρακτήρα ιστορικό. Το 

Αίγιο απέχει μόνο 11χλμ. και η Αθήνα 

167χλμ., ενώ σε μικρή απόσταση θα 

φτάσετε στα Καλάβρυτα και την Πάτρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Std 3ο άτομο *Deluxe Suite 
(2+2) 1ο παιδί 3-12

23, 24/12 3 229 € 185 € 750 € 80 €

22, 23/12 4 295 € 240 € 940 € 105 €

30/12 3 239 € 195 € 780 € 85 €

29, 30/12 4 299 € 250 € 970 € 110 €

5/1 2 119 € 93 € 445 € 60 €

Std: Standard
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

EΛΑΙΩΝΑΣ - ΔΙΑΚΟΦΤΟ

Semantron
Traditional Village
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή σε μπουφέ καθημερινά✓ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν Χριστουγέννων 24/12 &            Πρωτοχρονιάς 31/12 με συνοδεία ζωντανής μουσικής ✓ Κοπή Βασιλόπιτας με δώρο έκπληξη στο τυχερό φλουρί!
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ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΪΑ

Astir Ηotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σε «στρατηγικό» σημείο στο κέντρο της Πάτρας, στην παραλιακή λεωφόρο, το ξενοδο-
χείο Astir είναι η ιδανική επιλογή για διαμονή.
Απολαύστε την υπέροχη θέα από ένα από τα 120 καλαίσθητα διακοσμημένα δωμάτια. 
Όλοι οι χώροι διαμονής είναι εξοπλισμένοι με θέρμανση/κλιματισμό, mini bar, σε-
σουάρ, Wi-Fi και τηλεόραση με συνδρομητικά και δορυφορικά κανάλια. Το ξενοδοχείο 
προσφέρει εστιατόριο και μπαρ, roof garden, σάουνα, πάρκινγκ.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί 2-12 

24, 31/12 2 105 € 75 € 162 € 55 €

23, 24, 30/12 3 149 € 105 € 235 € 75 €

22, 23, 29, 30/12 4 189 € 133 € 306 € 95 €

5/1 2 85 € 54 € 139 € 38 €

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 7€ τα άτομο ανά γεύμα
Η διατροφή προσφέρεται σε σερβιριστό μενού

Γιορτές στην Αχαϊκή πρωτεύουσα

Καλάβρυτα - 
Οδοντωτός
Λίμνη Τριχωνίδα - Θέρμο - Ναύπακτος - Καλάβρυτα - 
Σπήλαιο Λιμνών - «Achaia Claus»

1η μέρα: Αθήνα - Παναγία Τρυπητή - Αίγιο (Χριστουγεννιάτικο χωριό) - Πάτρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Αίγιο και 
στην Παναγία Τρυπητή. Συνεχίζουμε για τα Ψηλά Αλώνια του Αιγίου, όπου αυτές τις 
μέρες το πάρκο μετατρέπεται σε έναν παραμυθένιο κήπο, το Χριστουγεννιάτικο χωριό 
με πολλές εκπλήξεις, γιορτινές λιχουδιές, εικαστικά για μικρούς και μεγάλους. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο Astir Hotel 4* στο κέντρο της πόλης. Δείπνο.

2η μέρα: Διακοφτό - Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Πρωινό και αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό στα 
Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού 
ποταμού. Επιβίβαση στο πούλμαν και μετάβαση στο χωριό Καστριά, όπου βρίσκεται 
το εντυπωσιακό Σπήλαιο Λιμνών. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη των Καλαβρύτων 
για γεύμα και ψώνια στα παραδοσιακά καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική.

3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδας - Ναύπακτος
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Ρίου-Αντιρρίου κατευθυνόμαστε προς το μεγάλο 
υδάτινο όγκο της Λίμνης Τριχωνίδας και το ιστορικό Θέρμο. Χρόνος για γεύμα και επί-
σκεψη στη Μονή Πατροκοσμά. Ακολουθώντας την εκπληκτική παραλίμνια διαδρομή 
της Τριχωνίδας θα φθάσουμε στη γραφική Ναύπακτο. Θα απολαύσουμε το καφεδάκι 
μας στο λιμανάκι με φόντο το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: «Achaia Claus» - Πάτρα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου «Achaia 
Claus», όπου θα ξεναγηθούμε και θα θαυμάσουμε τα κελάρια, τα δρύινα σκαλιστά 
βαρέλια με τη μαυροδάφνη, την κάβα και τα πέτρινα κτίρια. Επιστροφή στην Πάτρα 
για να προσκυνήσουμε στον ιερό Ναό του πολιούχου Αγίου Ανδρέα. Επίσκεψη στο 
πηγάδι, όπου βρισκόταν η πηγή της Δήμητρας και λειτουργούσε μαντείο. Ελεύθερος 
χρόνος στην πόλη για βόλτα και γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμε-
σες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

23, 30/12 Smile 
Price

4 224 € 194 € 288 € 108 €

29, 30/12 4 249 € 215 € 320 € 120 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Astir Hotel 4* στην Πάτρα • Ημιδιατροφή (σερβιρι-
στό μενού) καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Εισι-
τήριο για τον Οδοντωτό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:15 

EARLY
BOOKING

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ!
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Μια ξεχωριστή πρόταση διαμονής στη 

Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Νέου 

Λιμανιού, στεγασμένο στο ιστορικό κτίριο 

του 1913 που διατηρεί τη βιομηχανική 

του αρχιτεκτονική.

Το Porto Palace Hotel, επίσης, κατέχει 

θέση ιδανική για τις εξερευνήσεις σας 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αφού 

απέχει μόλις 3χλμ. ή 5 λεπτά οδικώς από 

το κέντρο της.

Φιλοξενία

Επιλέξτε για τη διαμονή σας ανάμεσα 

στα 176 δωμάτιά του, όλα με φυσικό 

φωτισμό, που στη βασική τους εκδοχή 

περιλαμβάνουν: κλιματισμό/θέρμανση, 

μίνι μπαρ, δορυφορική TV, χρηματοκι-

βώτιο, τηλέφωνο, ανατομικά στρώματα, 

μπουρνούζια, παντόφλες. Επιπλέον, 

δωρεάν Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το ξενοδοχείο προσφέρει υψηλή 

γαστρονομία. Το «Zaytinya Restaurant» 

λειτουργεί καθημερινά με γεύσεις 

μοναδικές, φτιαγμένες με επιλεγμένα 

υλικά εξαιρετικής ποιότητας, όλες 

εμπνευσμένες από τον σεφ. Για τις υπό-

λοιπες ώρες υπάρχει το «P-Bar», κοντά 

στο χώρο υποδοχής, όπου μπορείτε να 

απολαύσετε τα σνακ και τα ποτά σας.

Το Pulse Gym & Fitness Station του 

ξενοδοχείου αναλαμβάνει να σας διατη-

ρήσει σε φόρμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Porto Palace

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Sup 3ο άτομο Sup 1κλινο Sup 1ο παιδί 6-12

23, 24/12 3 189 € 125 € 295 € 30 €

22, 23/12 4 239 € 149 € 375 € 40 €

30/12 3 275 € 135 € 403 € 45 €

29/12 4 355 € 165 € 540 € 60 €

Sup: Superior
1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μια ξεχωριστή πρόταση 
διαμονής στη Θεσσαλονί-
κη. Το Porto Palace Hotel 
& Conference Center είναι 
ένα 5 αστέρων ξενοδοχείο 
στην περιοχή του Νέου 
Λιμανιού, στεγασμένο στο 
ιστορικό κτίριο του 1913 
που διατηρεί τη βιομηχα-
νική του αρχιτεκτονική, 
δημιουργώντας το ιδανικό 
"περιτύλιγμα" για ένα πα-
κέτο υπηρεσιών απόλυτα 
σύγχρονο, πολυτελές και 
άκρως γιορτινό

✓ Πλούσια εορταστική ημιδιατροφή  
σε μπουφέ καθημερινά

✓ Διασκέδαση με DJ στο Ρεβεγιόν  
των Χριστουγέννων 

✓ Ζωντανή μουσική Jazz και 
μουσική από DJ στο Ρεβεγιόν της 

Πρωτοχρονιάς
✓ Κοπή Βασιλόπιτας με δώρο 
έκπληξη στο τυχερό φλουρί!

✓ Δωρεάν μεταφορά από και προς 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης με το 

Shuttle Bus του ξενοδοχείου
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

EARLY
BOOKING

Λουτρά Πόζαρ-«Ονειρούπολη» Δράμας 
1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα(ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Ξενάγηση από επίσημο ξενα-
γό στη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο τύμβο, με τους βασιλικούς 
τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Porto Palace 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Μουσείο Αμφίπολης- Μονή Εικοσιφοίνισσας - Δράμα («Ονειρούπολη»)
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω της Εγνατίας φθάνουμε στην Αμφίπολη, όπου θα 
επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα από τη γύρω περιοχή και να 
αγναντέψουμε από απόσταση τον Τύμβο της Αμφίπολης (Καστά). Συνεχίζουμε για 
την ιερά Μονή της Παναγίας της Εικοσιφοίνισσας, (καιρού επιτρέποντος) μέσω μιας 
γραφικότατης διαδρομής. Πολύ κοντά μας είναι η Δράμα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να θαυμάσουμε τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή «Ονειρούπολη», ένα πραγματικό 
χωριό του Αϊ-Βασίλη! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας 
τη διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό Μουσείο και 
σε τμήματα οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους πιο σημαντι-
κούς υδροβιότοπους της Ευρώπης. Δυνατότητα γύρου της λίμνης με βάρκες. Ενημέ-
ρωση από την ειδική ομάδα και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα

Πρωινό και εξόρμηση στα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ στην Αριδαία, στους πρόποδες 
του όρους Καϊμακτσαλάν. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του  θερμοπόταμου με 
τα ιαματικά νερά. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με 
τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο και βόλτα στην παραδοσιακή συνοικία Βαρόσι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Θεσσαλονίκη (ξενάγηση) - Αθήνα

Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη από διπλωματούχο ξεναγό: Λευκός Πύργος, Παρα-
λιακή, Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα. 

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Σαντάνσκι -Παλαιός Αγ. Αθανάσιος
1η μέρα: Αθήνα - Δίον (ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση με στάσεις και φθάνουμε στο Δίον, όπου θα ξεναγηθούμε από 
επίσημο ξεναγό, στο σημαντικό μουσείο του. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο Porto Palace 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα - Βέρμιο - Παναγία Σουμελά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα και το νέο Μουσείο. Συνεχίζουμε για τις 
πλαγιές του Βερμίου (καιρού επιτρέποντος), όπου βρίσκεται η ιερά Μονή της Παναγίας 
Σουμελά. Προσκύνημα και μετάβαση στη Βέροια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νάουσα - Σχολή Αριστοτέλους - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος (Καϊμακτσαλάν)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νάουσα. Θα φθάσουμε μέχρι την καταπράσινη περιοχή 
του Αγίου Νικολάου. Επίσκεψη στο πολιτισμικό κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους, 
όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση (εφόσον είναι ανοιχτή). Τελευταίος σταθμός ο 
παραδοσιακός οικισμός Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, στους πρόποδες του Καϊμακτσαλάν. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Σαντάνσκι - Μέλνικ
Πρωινό και αναχώρηση για τον Προμαχώνα (απαραιτήτως καινούρια ταυτότητα ή 
διαβατήριο). Διέλευση και μετάβαση στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας, με εμπορικό κέ-
ντρο για αφορολόγητες αγορές ενδυμάτων και περιπάτους στον όμορφο πεζόδρομο. 
Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Μέλνικ, με τα πετρόχτιστα αρχοντικά 
του 19ου αιώνα και τους αργιλώδεις βράχους τριγύρω. Εδώ θα γευθείτε το φημισμένο 
τοπικό κρασί. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Θεσσαλονίκη (ξενάγηση) - Αθήνα
Το πρωί θα ξεναγηθούμε στην πόλη από επίσημο ξεναγό: Λευκός Πύργος, Παραλιακή, 
Άγιος Δημήτριος, Πάνω Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο. Πορεία επιστροφής. Άφιξη 
στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Porto Palace 5* στη Θεσσαλονίκη • Ημιδιατροφή καθημε-
ρινά • Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με μουσική από DJ στη θέση της ημιδιατροφής • Ξεναγήσεις από διπλω-
ματούχο ξεναγό στο Δίον/Βεργίνα και στη Θεσσαλονίκη • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν ανα-
φέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο Sup 3ο άτομο Sup 1κλινο Sup 1ο παιδί 6-12

23/12 Smile Price 4 257 € 203 € 347 € 108 €

23/12 4 285 € 225 € 385 € 120 €

22/12 Smile Price 5 311 € 241 € 428 € 135 €

22/12 5 345 € 268 € 475 € 150 €

30/12 4 349 € 250 € 479 € 130 €

29/12 5 425 € 285 € 585 € 145 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Sup: Superior

Ραντεβού στην γιορτινή

Θεσσαλονίκη

Δώρο! 
η ξενάγηση στο Δίον  ή στη Βεργίνα και στην  πόλη της Θεσσαλονίκης
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Χτισμένο σε μια έκταση 13 στρεμμάτων 
στην «καρδιά» των Ιωαννίνων. Συνδυάζει 
άψογα την παραδοσιακή τοπική αισθη-
τική με στοιχεία από την Ανατολή. Ασύ-
γκριτη πολυτέλεια και μοναδικές ανέσεις 
για μια αξέχαστη διαμονή 5 αστέρων, 
σε πολύ μικρή απόσταση από όλες τις 
εορταστικές εκδηλώσεις της πόλης!

Απέχει 435χλμ. από την Αθήνα και 
260χλμ. από τη Θεσσαλονίκη μέσω της 
Εγνατίας οδού.

Φιλοξενία

Η πολυτέλεια και η άνεση στο Grand 
Serai δεν εξαντλούνται στους κοινόχρη-
στους χώρους του. Κάθε ένα από τα 216 

δωμάτια και τις σουίτες είναι προσεκτικά 
διαμορφωμένο και διακοσμημένο σε ιδι-
αίτερο Ανατολίτικο στιλ, με ζεστά χρώμα-
τα και πολυτελείς υφές. Σε όλα υπάρχει 
ηχομόνωση, κλιματισμός, πρόσβαση στο 
Internet, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, 
δορυφορική και pay TV.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ανάμεσα στους χώρους του Grand Serai 
που προορίζονται για την απόλαυσή σας 
ξεχωρίζει το Grand Serai Spa. Ένας μο-
ναδικός χώρος χαλάρωσης και ευεξίας, 
θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα των 
Ιωαννίνων.

Το Grand Serai διαθέτει ακόμα εστιατόριο  

και μπαρ όπου θα πάρετε τα γεύμα-
τα και τα ποτά σας, περνώντας ευχάριστα 
την ώρα σας σε πολυτελείς χώρους με 
άψογη εξυπηρέτηση.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Grand Serai
Congress & Spa
HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Std 2κλινο Sup 3ο άτομο 1κλινο Std 1κλινο Sup 1o παιδί 6-12 *Χαγιάτι (4ατ)

23, 24, 30/12 2 240 € 260 € 180 € 354 € 395 € 123 € 845 €

23, 24, 30/12 3 334 € 364 € 250 € 510 € 564 € 162 € 1.175 €

26, 27/12 2 135 € 145 € 115 € 255 € 260 € 78 € 610 €

5/1 2 145 € 155 € 115 € 249 € 305 € 78 € 620 €

Std: Standard, Sup: Superior 

1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν
*Συνολική τιμή για 4 άτομα

✓ Γιορτινό καλωσόρισμα την ημέρα 
της άφιξης

✓ Αμερικάνικο πρωινό σε μπουφέ 
και δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο 

"Γιασεμί" 

✓ Συμμετοχή στο Ρεβεγιόν στις 
24/12 & 31/12 με συνοδεία 

ζωντανής μουσικής στη θέση  
της ημιδιατροφής

✓ Δωρεάν προβολές παιδικών 
ταινιών σε οθόνη
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Μέτσοβο - Ζαγοροχώρια
1η μέρα: Αθήνα - Δωδώνη - Γιάννενα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τη Δωδώνη, γνωστή κυρίως από το αρχαίο θέατρο. 
Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα. Άφιξη στο ξενοδοχείο Grand Serai 5* στο κέντρο της πό-
λης. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης Θεοδώρου Παπαγιάννη, με τα υπέροχα γλυπτά. Έπειτα θα επισκε-
φθούμε το πετρόχτιστο και γραφικό Μέτσοβο, με την Αγία Παρασκευή, το αρχοντικό 
Τοσίτσα και την Πινακοθήκη. Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με τα υφαντά, τα τυριά και 
παραδοσιακά προϊόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πάπιγκο - Καλπάκι - Κόνιτσα - Μονή Μολυβδοσκέπαστης
Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι (Πολεμικό Μουσείο) και ενημέρωση με προβο-
λή σλάιντς για τη βαριά ιστορία της περιοχής στο «Όχι». Θα κατευθυνθούμε στο γραφικό 
Πάπιγκο, θα περάσουμε από την Αρίστη και θα θαυμάσουμε το τοπίο του ποταμού Βοϊ-
δομάτη. Το μεσημέρι θα μας βρει στην Κόνιτσα (χρόνος για φαγητό). Επόμενος σταθμός 
η Μονή Μολυβδοσκέπαστης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Κήποι - Μουσείο Αγάπιου Τόλη - Μονοδένδρι - Φαράγγι Βίκου
Πρωινό και αναχώρηση για τα Ζαγοροχώρια και τα πέτρινα και πολυφωτογραφημένα 
γεφύρια του Κόκκορη και του Καλόγηρου στους Κήπους. Επίσκεψη στο Μουσείο Αγά-
πιου Τόλη (εφόσον είναι ανοιχτό). Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι και το Φαράγγι του 
Βίκου. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Νησάκι - Κάστρο - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος. Συνεχίζουμε για την πόλη και τη Λίμνη 
Παμβώτιδα. Από το μώλο θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το γραφικό νησάκι. Επι-
στροφή στα Γιάννενα και για όσους το επιθυμούν προτείνουμε επίσκεψη στο κάστρο. 
Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Αργυρόκαστρο - Άγιοι Σαράντα
1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα
Πρωινή αναχώρηση για τα Γιάννενα. Μέσω της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου φθάνουμε 
στο Μπιζάνι, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο του Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. 
Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το Πολεμικό 
Μουσείο και θα ενημερωθούμε με προβολή slides για την ιστορία της περιοχής το 
1940. Επόμενος σταθμός η Μονή Μολυβδοσκέπαστης (καιρού επιτρέποντος). Συνε-
χίζουμε για την Κόνιτσα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα, καφέ και περίπατο στα πλα-
κόστρωτα καλντερίμια και στο πέτρινο γεφύρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αργυρόκαστρο - Άγιοι Σαράντα
Πρωινό και αναχώρηση για την Κακαβιά, απ’ όπου θα περάσουμε τα σύνορα για 
την Αλβανία (απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου). Πρώτος σταθμός το 
Αργυρόκαστρο. Επίκεντρο η ακρόπολη και το εντυπωσιακό κάστρο. Αναχώρηση για 
την τουριστική πόλη των Αγίων Σαράντα με την σημαντική ιστορία. Χρόνος για καφέ, 
περίπατο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Νησάκι - Κάστρο - Σπήλαιο Περάματος
Πρωινό και αναχώρηση για το Σπήλαιο Περάματος, όπου το επισκέψιμο κομμάτι εί-
ναι 1.100 μέτρα με σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Συνεχίζουμε για την πόλη και Λίμνη 
Παμβώτιδα. Από το μώλο θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το γραφικό νησάκι. 
Επιστροφή στα Γιάννενα και προαιρετική επίσκεψη στο κάστρο. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Μέτσοβο - Καλαμπάκα - Αθήνα
Πρωινό και μέσω της Eγνατίας Οδού αναχώρηση για το πανέμορφο Μέτσοβο. Το Αρ-
χοντικό του Τοσίτσα, η Πινακοθήκη, η Αγία Παρασκευή είναι τα κυριότερα αξιοθέατα. 
Χρόνος για ψώνια στην κεντρική πλατεία με τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα. Στη 
συνέχεια μέσω Καλαμπάκας επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο Std 2κλινο Sup 3ο άτομο 1κλινο Std 1ο παιδί 
6-12

23, 30/12 4 395 € 429 € 335 € 555 € 235 €

22/12 5 495 € 535 € 410 € 699 € 295 €

23, 29/12 5 479 € 515 € 399 € 675 € 295 €

Std: Standard, Sup: Superior

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5* στα Γιάννενα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 
στις 24/12 & 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • 
Το εισιτήριο για το νησάκι • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα 
νέου τύπου για την επίσκεψη στην Αλβανία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00Γιάννενα στην καλύτερη εποχή τους

Πανόραμα Ιωαννίνων
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1η μέρα: Αθήνα - Λάρισα

Αναχώρηση από την Αθήνα και άφιξη 
στην πανέμορφα στολισμένη Λάρισα, 
χτισμένη στις δύο όχθες του ποταμού 
Πηνειού. Περιήγηση γύρω από το λόφο 
του Αγίου Αχιλλείου, ξεκινώντας από το 
Αρχαίο Θέατρο, την παλαιοχριστιανική 
βασιλική και το Επισκοπικό Μέγαρο. 
Θα φτάσουμε στο Φρούριο να δούμε 
τμήματα του Μπεζεστένι, των παλαιο-
χριστιανικών λουτρών και της βασιλικής 
του Αγίου Αχιλλείου. Συνεχίζουμε με τον 
Πηνειό ποταμό και το Πάρκο Αλκαζάρ. 
Ελεύθερος χρόνος για τσιπουράκι και 
αγορές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας Grecotel Larissa Imperial 
5* ή Divani Palace 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Ελασσόνα - Σαραντάπορο 
- Γεωλογικό Πάρκο Μικροβάλτου 
(Μπουχάρια & Νοχτάρια)
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική 
Ελασσόνα στις πλαγιές του Ολύμπου, 
όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή 
Ολυμπιώτισσας, το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας και το κτίριο-μνημείο του 
παλαιού Τελωνείου. Συνεχίζουμε για το 
Γεωλογικό Πάρκο Μικροβάλτου, όπου θα 
δούμε το εντυπωσιακό γεωμορφολογικό 
φαινόμενο Μπουχάρια-Νοχτάρια. Τελευ-
ταίος σταθμός το ιστορικό Σαραντάπορο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα
Πρωινό και αναχώρηση για την «Ωραία 
Κοιμωμένη των Αγράφων», τη Λίμνη 
Πλαστήρα, η οποία «αγκαλιάζεται» 
από τα κατάφυτα βουνά. Προσκύνημα 
στην Ιερή Μονή Κορώνης και γύρος 
της λίμνης που περιλαμβάνει τα χωριά 
Μεσενικόλα, Μορφοβούνι, Νεράιδα, Πε-
ζούλα, Νεοχώρι κ.ά. Θα καταλήξουμε στο 
Φράγμα Ταυρωπού, όπου θα κάνουμε 
στάση. Άφιξη στην Πλαζ Λαμπερού για 
μεσημεριανό γεύμα με θέα τη λίμνη. 
Στη συνέχεια θα πιούμε τον καφέ μας 
στην κεντρική πλακόστρωτη και γιορτινή 
πλατεία των Τρικάλων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Βόλος - Πορταριά - Αθήνα
Μετά το πρωινό αρχίζουμε να 
κατηφορίζουμε προς τον Βόλο, όπου 
θα απολαύσουμε το καθιερωμένο 
τσιπουράκι ή το καφεδάκι μας με θέα τον 
Παγασητικό Κόλπο. Θα ανηφορίσουμε 
για την Πoρταριά, έναν παραδοσιακό 
οικισμό χτισμένο στις δυτικές πλαγιές του 
Πηλίου. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το 
απόγευμα.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνε-
ται η 3η μέρα

Στη σκιά του Κισσάβου και της Πορταριάς 

Λάρισα-Βόλος
Γεωλογικό Πάρκο Μικροβάλτου (Μπουχάρια & Νοχτάρια) - Ελασσόνα -  
Σαραντάπορο - Τρίκαλα - Πορταριά - Λίμνη Πλαστήρα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12, 31/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:30  

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Larissa 
Imperial Ημέρες 2κλινο 

Bng
2κλινο 

Mb
3ο 

άτομο
1κλινο 

Bng
1κλινο 

Mb
1ο παιδί 

2-6
1ο παιδί 

6-12

31/12 3 199 € 210 € 135 € 265 € 290 € 80 € 110 €

23, 30/12 4 269 € 285 € 175 € 369 € 395 € 95 € 140 €

Bng: Bungalow, Mb: Main Building

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5*ή Divani Palace στη Λάρισα 
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική DJ στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Divani Palace Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12

24, 31/12 3 205 € 155 € 295 € 80 €

23, 30/12 4 275 € 195 € 395 € 140 €

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
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ΛΑΡΙΣΑ

Divani Palace
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΛΑΡΙΣΑ

Grecotel 

Larissa Imperial
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 

Bng
2κλινο 

Mb
3ο  

άτομο
1κλινο 

Bng
1κλινο 

Sup
1ο παιδί 

6-12

31/12 2 124 € 139 € 55 € 190 € 215 € 35 €

23, 24, 30, 31/12 3 179 € 205 € 82 € 280 € 315 € 52 €

22, 23, 30/12 4 225 € 255 € 99 € 345 € 385 € 60 €

5/1 2 109 € 119 € 55 € 180 € 195 € 25 €

Bng: Bungalow, Mb: Main Building, Sup: Superior

1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν

Βρίσκεται μέσα στην πόλη της Λάρισας, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο, αλλά ταυτόχρονα 
σε εξυπηρετική θέση για εκδρομές σε κοντινούς περιζήτητους προορισμούς, όπως 
Όλυμπο, Μετέωρα, Περτούλι, Λίμνη Πλαστήρα, Αγιόκαμπο.

Το Grecotel Larissa Imperial διαθέτει 87 δωμάτια, 54 μπανγκαλόου και 9 σουίτες, όλα 
με εκπληκτική θέα και σικ επίπλωση, που προσφέρουν κλιματισμό, μπουρνούζια και 
παντόφλες, σεσουάρ, δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi. 

Στο Grecotel Larissa Imperial είναι «must» το Ηealth Spa με εσωτερική θερμαινόμενη 
πισίνα, Jacuzzi, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ.

Μοντέρνο και πολυτελές ξενοδοχείο σε εξαιρετική τοποθεσία στην «καρδιά» της πόλης, 

πάνω σε πεζόδρομο, χωρίς όμως το θόρυβο του κέντρου. Οι 74 χώροι φιλοξενίας, 

που περιλαμβάνουν 5 Σουίτες, είναι εξοπλισμένοι με κλιματισμό, μαρμάρινο λουτρό 

με προϊόντα περιποίησης, Wi-Fi, TV LCD, μίνι μπαρ, γραφείο, χρηματοκιβώτιο. 

Για τα γεύματα και το ποτό σας στο Divani Palace υπάρχει εστιατόριο με τοπικά και 

Μεσογειακά πιάτα και lounge μπαρ. Για τους επισκέπτες που αναζητούν την απόλυτη 

χαλάρωση, το ξενοδοχείο διαθέτει εγκαταστάσεις Spa.

✓ Εορταστική ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιους  μπουφέδες
✓ Εορταστικό Ρεβεγιόν την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς με τη συνοδεία μουσικής από DJ✓ Προβολή παιδικών ταινιών

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

24, 31/12 2 139 € 90 € 230 €

23, 30/12 3 205 € 130 € 340 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ

✓ Εορταστική ημιδιατροφή καθημερινά✓ Ρεβεγιόν την Παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς      με τη συνοδεία μουσικής από DJ
✓ Αίθουσα για χαρτιά
✓ Ειδικός χώρος για παιδιά με παιχνίδια και διάφορες δραστηριότητες και αίθουσα για την προβολή παιδικών ταινιών✓ Δωρεάν χρήση εσωτερικής πισίνας, γυμναστήριο, χαμάμ & σάουνα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 
Attic 

2κλινο 
Dlx City 

View

2κλινο 
Dlx Lake 

View

1κλινο 
Attic 

1 κλινο 
Dlx City 

View

3ο 
άτομο 

Dlx

2ο παιδί 
2-12 
Dlx

23, 24, 30/12 3 212 € 245 € 260 € 305 € 350 € 190 € 90 €

22, 23, 30/12 4 282 € 320 € 340 € 405 € 460 € 245 € 120 €

5/1 2 160 € 170 € 175 € 220 € 245 € 135 € 60 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Dlx δωμάτια

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Νegroponte
HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο, άνετο, αισθητικά άρτιο και απόλυτα εναρμονισμένο με το 

περιβάλλον, χτισμένο σε μια ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις 2χλμ. από την 

Ερέτρια.Το Negroponte Resort διαθέτει 100 δωμάτια Deluxe και Σουίτες, το καθένα 

με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα και επιπλέον Internet, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, 

μπουρνούζια, παντόφλες, σεσουάρ κ.ά.

Για την ολοκληρωμένη φιλοξενία σας το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο με πανορα-

μική θέα στον Ευβοϊκό, μπαρ, παιδότοπο και παιδική χαρά, εσωτερική θερμαινόμενη 

πισίνα, Wi-Fi, γυμναστήριο, γήπεδα για αθλοπαιδιές.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 

Dlx
3ο 

άτομο
1κλινο 

Dlx

1ο 
παιδί 
7-12

*Τετράκλινο 
(1ο παιδί έως 
6 & 2ο παιδί 

έως 12)

*Τετράκλινο  
(1ο παιδί έως 
7 & 2ο παιδί 

έως 12)

24, 31/12 2 150 € 104 € 209 € 47 € 347 € 366 €

23, 24, 30/12 3 205 € 142 € 285 € 71 € 481 € 510 €

22, 29/12 4 237 € 167 € 330 € 95 € 570 € 608 €

Dlx: Deluxe 
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ, *Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά
Οι τιμές είναι προσφορά και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματίων για κρατήσεις με προκαταβολή 
έως 10/12. Μετά επιβαρύνονται κατά 5%

✓ Εορταστική Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική 24/12, 25/12 & 31/12, 1/1
✓ Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας, γυμναστηρίου 
✓ Καθημερινή απασχόληση των παιδιών, παιχνίδια, 

τραγούδια, χοροί και κατασκευές

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Sup 3ο άτομο *Family Suite 
(2+2)

1ο παιδί 
4-12

23, 24, 30/12, 4/1 3 179 € 60 € 649 € 30 €

22, 23, 29, 30/12, 3/1 4 235 € 90 € 855 € 40 €

Sup: Superior
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ΔΡΑΜΑ

Ηydrama Grand
ΑΝΩ ΔΟΛΙΑΝΑ, ΑΡΚΑΔΙΑ

Εν Δολιανοίς 1821
Ένα Boutique ξενοδοχείο στις παρυφές του Πάρνωνα. Το παλιό πέτρινο κτίριο κατα-

σκευής του 1852, εναρμονισμένο με το τοπίο, με βασικό υλικό την λευκή μαρμαρόπετρα 

σε συνδυασμό με το ξύλο, μετατράπηκε σε έναν παράδεισο φιλοξενίας για αποδράσεις 

κοντινές από την Αθήνα. Με μαγευτική θέα στο υπέροχο τοπίο, το ξενοδοχείο συνδυάζει 

μια άνετη διαμονή με σύγχρονες ανέσεις, διατηρώντας την παλιά του αίγλη.

Στη βόρεια πλευρά του πάρκου των πηγών της Αγίας Βαρβάρας δεσπόζει η πενταώροφη 
καπναποθήκη του Hermann Spierer, ιστορικό κτίριο από το 1924. Μετά την υπερσύγχρο-
νη ανακαίνισή του στεγάζεται πλέον εκεί το ξενοδοχείο Hydrama Grand Hotel. Διαθέτει 
πολυτελή δωμάτια, Lobby bar και Jazz Bar, εστιατόριο, πλούσια κάβα και το κέντρο 
ευεξίας Crystal Cave Spa by Swan.
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ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort
Ηotel & Spa
Το Alkyon Resort σάς υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, 80μ. από τη θάλασσα, 
μόλις 120χλμ. από την Αθήνα και 110χλμ. από την Πάτρα. Το συγκρότημα αποτελείται 
από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια και 26 υπερπολυτελείς σουίτες. Διακρίνονται σε Deluxe, 
Executive και Standard, όλα με θέρμανση, κλιματισμό, δορυφορική TV, τηλέφωνο, 
μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, μπαλκόνι. Mεζονέτες και Superior ιδανικά για 
οικογένειες.

Λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, σαλόνια, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, παιδική χαρά, αίθου-
σα επιτραπέζιων, Internet, πάρκινγκ, Spa.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel 
Casino Loutraki
ΠΡΩΙΝΟ + BRUNCH + ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ . 2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

Στο Club Hotel Casino Loutraki ένας κόσμος αναψυχής και ξεκούρασης, σε περιβάλ-

λον υψηλής αισθητικής και ποιότητας, συναντά την όμορφη παραλία στην είσοδο του 

Λουτρακίου, μόλις 80χλμ. από την Αθήνα και 120χλμ. από την Πάτρα!

Όλα τα Deluxe δωμάτια με θέα θάλασσα και τα Executive με θέα τα Γεράνια όρη και οι 

15 σουίτες διαθέτουν τηλέφωνο, δορυφορική TV, σεσουάρ, μίνι μπαρ, δωρεάν Wi-Fi.

Πισίνες για παιδιά και ενήλικες και το Spa του Wellness Center, με χαμάμ και σάουνα, 

σας προσφέρουν ηρεμία και απόλαυση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + BRUNCH + ΡΕΒΕΓΙΟΝ

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 

Εχe
2κλινο 

Dlx
3ο  

άτομο
1κλινο 

Exe
1κλινο 

Dlx

23, 24/12 3 205 € 242 € 163 € 325 € 399 €

30, 31/12 3 225 € 262 € 171 € 355 € 430 €

Επιπλέον διανυκτερεύση 
με πρωινό

1 45 € 60 € 40 € 80 € 110 €

Exe: Executive με θέα τα Γεράνεια Όρη, Dlx: Deluxe με θέα θάλασσα

1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν σε Executive & Deluxe & 2ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν σε Deluxe
1ο & 2ο παιδί 7-12 55€ επιβάρυνση για 3 νύχτες τα Χριστούγεννα & 66€ την Πρωτοχρονιά
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 4/12. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 15%
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€ το άτομο

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 

Std
2κλινο 

Sup
2κλινο 

Exe
2κλινο 
J. Suite

1κλινο 
Std

*Μεζονέ-
τα (4ατ)

24, 31/12 2 168 € 188 € 206 € 266 € 265 € 470 €

23, 24, 30/12 3 208 € 235 € 262 € 350 € 315 € 590 €

22, 29/12 4 239 € 274 € 310 € 425 € 365 € 714 €

6/1 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 55 € 64 € 69 € 89 € 89 € 167 €

5/1 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 2 110 € 129 € 138 € 178 € 178 € 335 €

Std: Standard, Sup: Superior, Exe: Executive

3ο άτομο 30% έκπτωση στην κατ' άτομο τιμή, *Συνολική τιμή για 4 άτομα
1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν, 2ο παιδί έως 3 ετών Δωρεάν σε Superior και Junior Suite 
2ο παιδί 4-12 50% έκπτωση σε Superior και Junior Suite 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€ το άτομο

✓ Πλήρης διατροφή με γευστικές επιλογές από πλούσιους       γιορτινούς μπουφέδες καθημερινά. 
✓ Συμμετοχή στο ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ορχήστρα ✓ 25/12 & 1/1 μία ξεχωριστή εορταστική νότα με το ντουέτο       του ξενοδοχείου 
✓ Χρήση εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου ✓ Δημιουργική παιδική απασχόληση καθημερινά

✓ Εορταστικό ρεβεγιόν στις 24/12 & 31/12 ✓ Πλούσιο εορταστικό Brunch στις 25/12 & 1/1 ✓ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας,                   Sauna, Hammam και Jacuzzi και γυμναστηρίου ✓ Δωρεάν Mini Club για παιδιά 4-12 με ψυχαγωγικέςδραστηριότητες
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1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας

Αναχώρηση από την Αθήνα με 
κατεύθυνση τη γιορτινά στολισμένη πρω-
τεύουσα της Μαγνησίας. Γνωριμία με τον 
Βόλο, ελεύθερος χρόνος για να θαυμά-
σετε τα νεοκλασικά και να δοκιμάσετε το 
τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια. Στη 
συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, ένα 
σπάνιο δείγμα σωζόμενου βιομηχανικού 
συγκροτήματος στη χώρα μας. Εδώ θα 
μπορέσουμε να «παρακολουθήσουμε» 
την καθημερινότητα στο εργοστάσιο, 
καθώς και όλα τα στάδια της παραγω-
γής διαφορετικών τύπων τούβλων και 
πλακιδίων. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο Park Hotel 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Διαδρομή με τον «Μου-
τζούρη» - Μηλιές - Βυζίτσα

Πρωινό και αναχώρηση για μια αξέχαστη 
γραφική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές 
του Πηλίου με τον «Μουτζούρη» (καιρού 
επιτρέποντος), το παλιό ατμοκίνητο τρε-
νάκι. Ταξίδι απολαυστικό και μεγαλειώ-
δες που ανήκει σε μια άλλη εποχή... Στις 
Μηλιές θα δούμε την ιστορική εκκλησία 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και τη 
δημόσια Βιβλιοθήκη, με τα σπάνια χειρό-
γραφα. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό 

οικισμό Βυζίτσα με τα επιβλητικά αρχο-
ντικά και τη θέα στον Παγασητικό Κόλπο. 
Όσοι δεν θελήσουν να πάρουν το τρενάκι 
θα κάνουν την εκδρομή Μηλιές-Βυζίτσα 
οδικώς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα

Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας 
καταπληκτικής διαδρομής για τα γραφικά 
Χάνια, όπου λειτουργεί χιονοδρομικό 
κέντρο. Επόμενος σταθμός μας είναι το 
μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, η Ζαγορά 
(καιρού επιτρέποντος). Συνεχίζουμε για 
την Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι» του Πη-
λίου στις βορειοανατολικές πλαγιές του 
βουνού, με πανοραμική θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα 
- Αθήνα

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για 
το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορτα-
ριά, έναν παραδοσιακό οικισμό στη 
δυτική πλευρά του Πηλίου με γραφικά 
καλντερίμια. Σειρά έχει η Μακρυνίτσα με 
την πανοραμική θέα, η οποία χαρακτη-
ρίζεται ως το «μπαλκόνι του Πηλίου». 
Βόλτα μέχρι την κεντρική πλατεία, με τα 
υπεραιωνόβια πλατάνια και την εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Πορεία 
επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

*Η διαδρομή με τον «Μουτζούρη» θα 
πραγματοποιηθεί μόνο τα Χριστούγεννα.

*Την Πρωτοχρονιά Μηλιές - Βυζίτσα θα 
πραγματοποιηθεί οδικώς με το πούλμαν.

΄Ενας από τους πιο γοη-
τευτικούς και αγαπημέ-
νους χειμερινούς προο-
ρισμούς της χώρας μας 
με καταπληκτικές ορεινές 
διαδρομές, παραδοσιακά 
αρχοντικά, πλακόστρωτα, 
πυκνή δασική βλάστηση 
και ένα θεόρατο “μπαλ-
κόνι” στις ομορφιές του 
καταγάλανου Αιγαίου

Χιόνια στο “βουνό των Κενταύρων” 

Βόλος-Πήλιο
Μακρυνίτσα - Τσαγκαράδα - Χάνια - Ζαγορά - Μηλιές - Βυζίτσα - Πορταριά

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

23, 30/12 Smile Price 4 239 € 189 € 315 € 86 €

23, 30/12 4 265 € 210 € 350 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4*, στο Βόλο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρε-
βεγιόν 24 & 31/12 με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν ανα-
φέρεται στο πρόγραμμα • Το εισιτήριο για τον «Μουτζούρη» 10€ πληρωτέα στο γραφείο

EARLY
BOOKING
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 30/12 Smile Price 4 197 € 139 € 247 €

23, 30/12 4 219 € 155 € 275 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Lecadin στο Καρπενήσι • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 
& 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12

23, 30/12 Smile Price 4 233 € 185 € 284 € 162 €

23, 30/12 4 259 € 205 € 315 € 180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Kierion Hotel 3* Sup στην Καρδίτσα • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα

Mετέωρα
Λίμνη Πλαστήρα
Πύλη - Ελάτη - Περτούλι - Καλαμπάκα - 
Τρίκαλα - «Μύλος Ξωτικών»

1η μέρα: Καλαμπάκα - Μετέωρα - Καρδίτσα

Αναχώρηση για την Καλαμπάκα και τα Μετέωρα. Άφιξη και πανοραμικός γύρος, για να 
θαυμάσουμε τα «σκαρφαλωμένα» στους βράχους μοναστήρια. Επίσκεψη στο Μεγάλο 
Μετέωρο και τον Άγιο Στέφανο. Ελεύθερος χρόνος στην Καλαμπάκα για γεύμα. Το 
απόγευμα άφιξη στην Καρδίτσα, στο ξενοδοχείο Kierion 3* Sup. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Πλήρης γύρος Λίμνης Πλαστήρα - Καρδίτσα

Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της λίμνης. Πρώτος σταθμός η Μονή Κορώνης. 
Συνεχίζουμε για το Μεσενικόλα με το ομώνυμο κρασί, έπειτα για τη γενέτειρα του Ν. 
Πλαστήρα Μορφοβούνι. Στη βορειοδυτική «μύτη» της λίμνης βρίσκεται το Κρυονέρι 
και νοτιότερα τα Καλύβια Πεζούλας. Στο Νεοχώρι, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής, 
θα κάνουμε μικρή στάση για φωτογραφίες. Φθάνουμε στο Φράγμα Ταυρωπού, όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα και ψώνια στα μικρομάγαζα. Συνεχίζουμε για την 
Πλαζ Λαμπερού, όπου θα γευματίσουμε με θέα τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Ορεινά Θέρετρα Πίνδου: Πύλη - Ελάτη - Περτούλι

Πρωινό και αναχώρηση για τα χωριά του Κόζιακα. Θα επισκεφθούμε την πανέμορ-
φη Πύλη, με την Πόρτα Παναγιά (Βυζαντινή εκκλησία). Στάση στη γέφυρα του Αγ. 
Βησσαρίωνα, την Ελάτη και το Περτούλι, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Τρίκαλα - «Μύλος Ξωτικών» - Αθήνα

Μετά το πρωινό επίσκεψη στα Χριστουγεννιάτικα στολισμένα Τρίκαλα με την παλιά 
πόλη, το Βαρούσι, την κεντρική πλακόστρωτη πλατεία και το φρούριο. Θα μας 
εντυπωσιάσει ο «Μύλος των Ξωτικών» με το carousel, το τεράστιο παγοδρόμιο, την 
παγοτσουλήθρα, τις ζωηρές νερόμπαλες, αλλά και τη γιορτινή αγορά και τις εκδηλώ-
σεις. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

Γιορτές στο παραδοσιακό
Kαρπενήσι
Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Μεγάλο & Μικρό Χωριό - Μονή 
Προυσού - Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας - Λίμνη Κρεμαστών

1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι

Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω μιας υπέροχης διαδρομής φτά-
νουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε για 
τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυσχάδων, με το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Άφιξη 
στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Lecadin Ηοtel. Δείπνο.

2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού

Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 
Ελεύθερος χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της μονής. Συνε-
χίζουμε για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος απέναντι από το 
Μεγάλο Χωριό. Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του Όρους Χελιδόνα. 
Χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά και τα γραφικά σπίτια. 
Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το εξαιρετικό γαλακτομπούρεκο του κυρίου Αλέκου! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική.

3η μέρα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας - Λίμνη Κρεμαστών

Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. 
Επίσκεψη στη Μονή Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Συνεχίζουμε με τη Λίμνη 
Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της χώρας μας, που δημιουργήθηκε το 1965 
από τη συσσώρευση υδάτινων όγκων των ποταμών Αχελώου και Αγραφιώτη και είναι 
ενταγμένη στο πρόγραμμα Natura 2000. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καρπενήσι - «Saloon» - Αθήνα

Πρωινό και βόλτα στο Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας και Περιπέτειας «Saloon». Ένα 
ξύλινο καταφύγιο που συνδυάζει την ομορφιά της Ελληνικής Δύσης και την παράδοση 
του Αμερικανικού Νότου. Συνεχίζουμε με το Καρπενήσι για αγορές τελευταίας στιγμής 
(γλυκά κουταλιού, τυρί, κ.ά.). Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:30 
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1η μέρα: Αθήνα - Σιάτιστα - Καστοριά

Αναχώρηση από Αθήνα για τη Σιάτιστα, 
επιβλητική και αγέρωχη, χτισμένη 
σε υψόμετρο 900μ. Συνεχίζουμε και 
φθάνουμε στην Καστοριά, την πόλη των 
γουναράδων με τα πολλά αρχοντικά. Επί-
σκεψη στην Αγία Παρασκευή του 1677 
με το επίχρυσο ξυλόγλυπτο τέμπλο και 
τις υπέροχες αγιογραφίες. Στη συνέχεια 
ξενάγηση σε ένα από τα αρχοντικά της 
Καστοριάς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Tsamis 3* Sup. Δείπνο.

2η μέρα: «Σπηλιά του Δράκου» 
- Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο

Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιο-
λογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικομου-
σείο, όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 
ετών λιμναίο οικισμό (προαιρετικά). Θα 
μας δοθεί η δυνατότητα να επισκεφθού-
με το σπήλαιο που πρόσφατα άνοιξε τις 
πύλες του -παρότι έχει ανακαλυφθεί 
από το 1940-, τη «Σπηλιά του Δράκου». 
Δίπλα μας η Μονή της Παναγίας της 
Μαυριώτισσας. Περιήγηση στην πόλη με 
τα αρχοντικά, τις Βυζαντινές εκκλησίες, 
την πανέμορφη λίμνη και την περιοχή 
Ντολτσό. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα 

πρόσφατο απόκτημα της πόλης, το Νέο 
Ενυδρείο γλυκού νερού και το Μουσείο 
Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα

Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια 
φυσικά σύνορα της χώρας μας, τις λίμνες 
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Στον Εθνικό 
Δρυμό των Πρεσπών με την πλούσια πα-
νίδα και χλωρίδα υπάρχει η μεγαλύτερη 
αποικία αναπαραγωγής αργυροπελε-
κάνων και ροδοπελεκάνων. Μετάβαση 
στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, μέσα 
στη Μικρή Πρέσπα. Η εκδρομή μας στην 
περιοχή περιλαμβάνει στάσεις στον Άγιο 
Γερμανό και στο χωριό Ψαράδες, όπου 
θα γευματίσουμε σε ταβερνάκι. Επιστρο-

φή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καστοριά - Νυμφαίο - 
«Αρκτούρος» - Κέντρο ενημέρωσης 
Αρκούδας - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για το παρα-
δοσιακό και ιστορικό Νυμφαίο (καιρού 
επιτρέποντος), ένα διατηρητέο οικισμό 
στον ορεινό όγκο Βίτσι. Εκεί βρίσκεται 
και ο «Αρκτούρος», το Ευρωπαϊκό 
κέντρο προστασίας της καφέ αρκούδας, 
μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική 
περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε 
το 1992. Θα επισκεφθούμε το Κέντρο 
Ενημέρωσης του «Αρκτούρου». Χρόνος 
για καφέ και αναχώρηση για Αθήνα 
μέσω Καλαμπάκας.

Μια γιορτινή εξερεύνηση 
κοντά στα βορειοδυτικά 
φυσικά σύνορα της χώρας 
μας, που φέρουν ως κρυ-
στάλλινο «στέμμα» 
τις πανέμορφες λίμνες 
Μικρή και Μεγάλη Πρέ-
σπα. Μία ακόμα ξακουστή 
λίμνη, αυτή της Καστοριάς, 
πρωταγωνιστεί στη φιλο-
ξενία μας. Δισπηλιό και 
«Αρκτούρος» υπογραμμί-
ζουν το περιβαλλοντικό 
ενδιαφέρον της εκδρομής

TSAMIS HOTEL 3* SUP

Μοναδική θέα στη λίμνη της Καστοριάς, στην 
πόλη και πιο πάνω στις επιβλητικές βουνοκορφές, 

4 χλμ. από την πόλη της Καστοριάς. Πρόσφατα 
ανακαινισμένο. Δωμάτια και πολυτελείς σουίτες, 
όλα με μίνι μπαρ, δορυφορική TV LCD, Internet, 

θυρίδα ασφαλείας, σεσουάρ.
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Γιορτές στις χιονισμένες λίμνες 

Καστοριά-Νυμφαίο
Πρέσπες - Σιάτιστα - Σπηλιά του Δράκου - Δισπηλιό - 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

23, 30/12 Smile Price 4 242 € 189 € 320 € 162 €

23, 30/12 4 269 € 210 € 355 € 180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis 3* Sup δίπλα στη λίμνη • Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με ζωντανή τοπική μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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με Μπάνσκο 
1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στις Σέρρες, στο 

ξενοδοχείο Siris Hotel 4* στον Λευκώνα. Δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα («Ονειρούπολη»)

Πρωινό και αναχωρούμε για το Όρος Φαλακρό, όπου βρίσκεται το Σπήλαιο Αγγίτη 

(Μααρά). Πρόκειται για το μοναδικό ποτάμιο σπήλαιο και το δεύτερο μεγαλύτερο 

σε μήκος, με πλούσιο φυσικό διάκοσμο. Μετάβαση στη Δράμα και επίσκεψη στις 

πηγές της Αγίας Βαρβάρας. Θα δούμε ακόμα τη μεγάλη Χριστουγεννιάτικη γιορτή, 

την «Ονειρούπολη»! Επιστροφή στις Σέρρες και ελεύθερος χρόνος στην κεντρική 

πλατεία. 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, θεωρείται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά θέρετρα 

της Βουλγαρίας και έχει τη μεγαλύτερη περίοδο χιονιού. Καφές στο σαλέ και σκι για 

όσους το επιθυμούν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίμνη Κερκίνη - Άνω Πορόια

Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώ-

ντας τη διαδρομή προς τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό 

Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, που δη-

μιουργήθηκε από φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα. Χρόνος ελεύθερος 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.

5η μέρα: 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 για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

με Άνω Πορόια-Χιονοδρομικό Λαϊλιά
1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις άφιξη στο ξενοδοχείο 
Siris 4* στον Λευκώνα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Αμφίπολη - Σπήλαιο Αλιστράτης - Δράμα («Ονειρούπολη»)

Πρωινό και αναχώρηση για την Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Ακολουθεί επίσκεψη στο Σπήλαιο Αλιστράτης, από τα μεγαλύτερα της 
Ελλάδας. Πολύ κοντά μας η Δράμα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε 
τη μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της χώρας μας, την «Ονειρούπολη», ένα 
πραγματικό «χωριό του Αϊ-Βασίλη»! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Ενυδρείο Βυρώνειας - Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου - Λίμνη 
Κερκίνη - Άνω Πορόια

Πρωινό και μετάβαση στο Πετρίτσι, όπου δίπλα στον ποταμό Στρυμόνα βρίσκεται το 
Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας. Συνεχίζουμε για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου. Επό-
μενος σταθμός η Λίμνη Κερκίνη, ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της 
Ευρώπης. Ενημέρωση και ελεύθερος χρόνος για γεύμα και για όσους επιθυμούν 
βαρκάδα στις όχθες. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω Πορόια με θέα την 
κοιλάδα και τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά - Άγιος Ιωάννης

Πρωινό και αναχώρηση για το Όρος Βροντού, όπου σε υψόμετρο 1.600μ. βρίσκεται 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά. Ελεύθερος χρόνος για καφέ κι επίσκεψη στο 
γραφικό χωριό του Αγίου Γιάννη. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στο κέντρο 
της πόλης - ευκαιρία να αγοράσετε τα φημισμένα γλυκά ακανέδες! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η 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.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris 4* στον Λευκώνα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 
& 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν 
περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρε-
ται στο πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για την επίσκεψη στη Βουλγαρία

Παραμυθένια «Ονειρούπολη» Δράμας

Σέρρες-Λίμνη Κερκίνη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12

ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:0

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

23, 30/12 Smile Price 4 221 € 198 € 279 € 149 €

23, 30/12 4 245 € 220 € 310 € 165 €

22, 29/12 Smile Price 5 275 € 234 € 350 € 185 €

22, 29/12 5 305 € 260 € 389 € 205 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Πανόραμα Θράκης 
Πομακοχώρια 
Βιστωνίδα - Ξάνθη - Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς -
Σουφλί - Αδριανούπολη - Καβάλα 

1η μέρα: Αθήνα - Αλεξανδρούπολη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε στην Αλεξανδρού-
πολη, τη μεγαλύτερη πόλη της Θράκης. Άφιξη στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Nefeli 4* ή 
Grecotel Egnatia Hotel 4* Sup.Tακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Δέλτα Έβρου - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Διδυμότειχο
Πρωινό και αναχώρηση για το Δέλτα του Έβρου. Επίσκεψη και ξενάγηση στην Παναγία 
Κοσμοσώτειρα. Θα μας γίνει ενημέρωση και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα περιηγη-
θούμε μέσα στο Δέλτα. Επόμενος σταθμός το Δάσος της Δαδιάς, όπου λειτουργεί Κέντρο 
Ενημέρωσης. Αναχώρηση για το Σουφλί, επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο Μεταξιού. 
Επόμενος σταθμός μας το Διδυμότειχο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλαμούς. Συνεχίζουμε για τα παραδοσι-
ακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως τον Εχίνο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Ξάνθη, 
την πόλη με την πλούσια ιστορία, τα έθιμα, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά και τις παραδό-
σεις. Επίσκεψη στην παλιά πόλη και ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η 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 όπου 
στάθμευε το «Όριεντ Εξπρές». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα - Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Πόρτο Λάγος και τη λίμνη Βιστωνίδα. Συνεχίζουμε για την 
όμορφη Καβάλα, με την παλιά πόλη και το κάστρο. Στάση για καφέ και αναχώρηση για 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Nefeli Hotel Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 30/12 4 229 € 209 € 289 €

22, 29/12 5 289 € 249 € 359 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας Nefeli 4* ή Grecotel Egnatia Hotel 4* Sup στην Αλεξαν-
δρούπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Tα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδος 
στο Δέλτα του Έβρου, στο Δάσος της Δαδιάς, στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για την επίσκεψη στην Αδριανούπολη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 30/12 Smile Price 4 251 € 199 € 341 €

23, 30/12 4 279 € 220 € 379 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Casa la Mundi, στη Σμίξη Γρεβενών • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Ρεβεγιόν 24 & 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Η 
περιήγηση με τα 4x4 • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Γιορτινή απόδραση 

Βάλια Κάλντα
Χιονοδρομικό Βασιλίτσας - Σαμαρίνα - Γρεβενά - Πέτρινα 
Γεφύρια - Βλαχοχώρια - Σπήλαιο - Δάσος Όρλιακα - Φαράγγι 
Πορτίτσας

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων) - 
Γρεβενά - Σμίξη
Πρωινή αναχώρηση για Καλαμπάκα, όπου θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μετεώρων. Το μουσείο περιλαμβάνει δύο βασικές συλλογές: μία ταριχευμέ-
νων πτηνών και ζώων και μία πλούσια συλλογή μανιταριών (προαιρετικά). Δωρεάν 
γευστική δοκιμή. Συνεχίζουμε προς το Ελευθεροχώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου και 
φθάνουμε στα Γρεβενά. Αφήνουμε την πρωτεύουσα του νομού και προχωρούμε 
ορεινά, για να διανυκτερεύσουμε στη Σμίξη, στο ξενοδοχείο Casa la Mundi. Δείπνο.

2η μέρα: Πέτρινα γεφύρια - Σπήλαιο
Πρωινό και αναχώρηση για τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών, μέσω μιας καταπληκτι-
κής διαδρομής. Θα θαυμάσουμε το δίτοξο γεφύρι του Ζιάκα (41μ. μήκος & 3 πλάτος), 
δίπλα από τη νέα γέφυρα που οδηγεί στο ομώνυμο χωριό στον ποταμό Βελονιά. Από 
εδώ έχουμε τη δυνατότητα (προαιρετικά) να πεζοπορήσουμε στο δάσος του Όρλιακα 
και με 4x4 (προαιρετικά) θα περιηγηθούμε στην περιφερειακή ζώνη της Βάλια Κάλντα 
και το Φαράγγι της Πορτίτσας. Στη συνέχεια θα δούμε το τρίτοξο γεφύρι του Αζίζ Αγά 
(70μ.). Στάση για καφέ στο παρατηρητήριο. Στο δρόμο μας το χωριό Σπήλαιο, όπου 
θα πραγματοποιηθεί στάση και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας - Σαμαρίνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας (καιρού επιτρέ-
ποντος). Συνεχίζουμε με τη χιλιοτραγουδισμένη Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό των 
Βαλκανίων χτισμένο σε υψόμετρο 1650 στις πλαγιές του Σμόλικα. Χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Γρεβενά - Μηλιά - Καλαμπάκα - Αθήνα
Πρωινό και συμπληρώνουμε την περιήγησή μας στην Πίνδο με τα Γρεβενά και τη 
Μηλιά, όπου θα επισκεφθούμε το Παλαιοντολογικό Μουσείο (εάν είναι ανοικτό), για να 
δούμε τα προϊστορικά ζώα που ζούσαν στην περιοχή. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα 
μέσω Καλαμπάκας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:15 

EARLY
BOOKING

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Grand Egnatia Hotel Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23/12 4 279 € 185 € 365 €

22/12 5 320 € 220 € 395 €
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1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Θεσ-
σαλονίκη. Άφιξη στο ξενοδοχείο Porto 
Palace 5 *. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο.

2η μέρα: Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - 
Κάραγατς - Αδριανούπολη

Πρωινό και αναχωρούμε για το Εθνικό 
Πάρκο του Δάσους Δαδιάς, όπου εδώ 
βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες 
πτηνά, όλες τις εποχές του χρόνου. 
Επόμενη στάση στο Σουφλί, όπου θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο Τέχνης 
Μεταξιού. Αναχώρηση μέσω παρα-
ποτάμιας διαδρομής στον Έβρο μέχρι 
τις Καστανιές. Διέλευση των συνόρων 
(απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου 
τύπου), επίσκεψη στο Κάραγατς, στον 
παλιό σιδηροδρομικό σταθμό του «Όριεντ 
Εξπρές». Άφιξη και Τακτοποίηση στο 
Margi Hotel 5* Lux στην Αδριανούπολη. 
Δείπνο.

3η μέρα: Αδριανούπολη

Πλούσιο πρωινό και επίσκεψη στα πιο 
αξιόλογα αξιοθέατα της πρώτης πρωτεύ-
ουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
την Αδριανούπολη. Το Τέμενος Σελιμιγιέ 
ένα κομψοτέχνημα της Ισλαμικής αρχιτε-
κτονικής δημιούργημα του αρχιτέκτονα 
Σινάν. Συνεχίζουμε για το Τέμενος Εσκί 

(15αι), το Μπεζεστένι, το Δημαρχείο, το 
Τέμενος Ουτς Σερεφελί, το συγκρότημα 
Κουλιγιέ  Μπεγιαζήτ και το βραβευμένο 
Μουσείο Υγείας. Ελεύθερος χρόνος στο 
κέντρο της πόλης για να δείτε τις κλειστές 
αγορές και να απολαύσετε γεύμα ή λου-
τρό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν 
με ζωντανή μουσική.

4η μέρα: Ραιδεστός

Πρωινό και ξεκινάμε για τη Ραιδεστό, με-
γάλο λιμάνι στη θάλασσα του Μαρμαρά. 
Χρόνος για περίπατο και δυνατότητα για 
γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να 
απολαύσετε δωρεάν τη σάουνα, το χα-
μάμ, το Τουρκικό λουτρό, την εσωτερική 
πισίνα, το Jacuzzi και το γυμναστήριο. 
Δείπνο.

 
 

5η μέρα: Μακρά Γέφυρα - Δαρδανέ-
λια - Καλλίπολη - Καβάλα

Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω μιας 
υπέροχης διαδρομής φθάνουμε στη 
γέφυρα του ποταμού Εργίνη. Επίσκεψη 
στην εκκλησία του Τιμίου Ιωάννου Προ-
δρόμου. Περνώντας από την Κεσσάνη 
φθάνουμε στην υπέροχη Καλλίπολη, 
πατρίδα της Σοφίας Βέμπω και αιώνιο 
προμαχώνα της Κωνσταντινούπολης. 
Χρόνος για βόλτα και για να δοκιμάσετε 
τοπικές σπεσιαλιτέ (μύδια σε σουβλάκι, 
κοκορέτσι κ.ά.). Συνεχίζουμε για τους Κή-
πους. Διέλευση συνόρων και άφιξη στην 
Καβάλα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
Lucy Hotel 5* στην Καβάλα. Δείπνο.

6η μέρα: Καβάλα - Αθήνα

Πρωινό και επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι 
που θα μας περάσει από 
σημαντικά ιστορικά και 
φυσιολατρικά μονοπάτια. 
Με βάσεις την Αλεξαν-
δρούπολη και την Αδρι-
ανούπολη, εκατέρωθεν 
των συνόρων μας με την 
Τουρκία, ακολουθούμε  
τα βήματα των Σουλτάνων 
και το «δρόμο του  
μεταξιού»

Μοναδική εμπειρία εικόνων, γεύσεων και αρωμάτων 

Αδριανούπολη
Θεσσαλονίκη - Δάσος Δαδιάς - Σουφλί - Κάραγατς - Ραιδεστός - Καλλίπολη - Καβάλα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 22/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

22/12 6 375 € 325 € 475 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Porto Palace 5* στη Θεσσαλονίκη • 3 διανυκτερεύ-
σεις στο ξενοδοχείο Margi 5* στην Αδριανούπολη • 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Lucy 5* στην Καβάλα 
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν στις 24/12 με ζωντανή μουσική • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους και μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα 
νέου τύπου για τη μετάβαση στη Αδριανούπολη.
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Τρία Πέντε Πηγάδια 
Θεσσαλονίκη
Βεργίνα - Νάουσα - Παλαιός Παντελεήμων - Σουρωτή - 
Παναγία Σουμελά - Βέροια - Όλυμπος 

1η μέρα: Αθήνα - Παλαιός Παντελεήμων - Λιτόχωρο
Αναχώρηση από Αθήνα για Πιερία με ενδιάμεσες στάσεις. Επίσκεψη στον Παλαιό 
Παντελεήμονα στις πλαγιές του Ολύμπου. Χρόνος για γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
San Panteleimon 3*. Δείπνο.

2η μέρα: Βεργίνα (ξενάγηση) - Παναγία Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας, στη θέση των βασιλικών 
τάφων. Μοναδική ευκαιρία να μπείτε στον τύμβο, να ξεναγηθείτε από διπλωματούχο 
ξεναγό και να θαυμάσετε ευρήματα ανεκτίμητης αξίας. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές 
του Βερμίου, όπου θα προσκυνήσουμε στη Μονή Σουμελά, που χτίστηκε το 1951 από 
πρόσφυγες του Πόντου. Μετάβαση στη Βέροια και γνωριμία με την πόλη, γεύμα και 
επίσκεψη στο Βήμα του Απόστολου Παύλου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Σουρωτή - Μονή Αγ. Ι. Θεολόγου - Θεσσαλονίκη (ξενάγηση)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Σουρωτή Θεσσαλονίκης, όπου θα επισκεφθούμε 
τη Μονή Αγίου Ιωάννου Θεολόγου. Στο μοναστήρι υπάρχουν τα λείψανα του Αγίου 
Αρσενίου του Καππαδόκη, όπως και ο τάφος του Γέροντα Παΐσιου. Μετάβαση στη 
Θεσσαλονίκη, ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό στα κυριότερα αξιοθέατα, όπως 
στον Άγιο Δημήτριο, στην Άνω Πόλη, στον Λευκό Πύργο, στα Ρωμαϊκά Τείχη. Γεύμα στα 
Λαδάδικα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

4η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Νάουσα - Έδεσσα
Πρωινό και αναχώρηση για τα 3-5 Πηγάδια, με το σύγχρονο χιονοδρομικό κέντρο. 
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη Νάουσα και θα κατευθυνθούμε προς το άλσος του Αγ. 
Νικολάου. Χρόνος για γεύμα σε ταβερνάκι και θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας 
καφέ στην Έδεσσα με το μεγάλο καταρράκτη Κάρανο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Όλυμπος - Αγ. Διονύσιος - Λιτόχωρο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τους πρόποδες του Ολύμπου. Επίσκεψη στη Μονή του Αγ. 
Διονυσίου (καιρού επιτρέποντος). Επιστροφή στο Λιτόχωρο για γεύμα και αναχώρηση 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Λίμνη Οχρίδα 
Αμύνταιο
Όσιος Ναούμ - Άγιος Αθανάσιος - Λίμνη Βεγορίτιδα - Μέτσοβο - 
Σιάτιστα - Γεωλογικό Πάρκο Μικροβάλτου (Μπουχάρια & Νοχτάρια)

1η μέρα: Αθήνα - Γεωμορφολογικό Πάρκο Μικροβάλτου - Πτολεμαΐδα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Γεωμορφο-
λογικό Πάρκο Μικροβάλτου, όπου θα δούμε τα εντυπωσιακά φαινόμενα Μπούχαρια & 
Νοχτάρια. Συνεχίζουμε για τη γιορτινά στολισμένη Κοζάνη, όπου θα έχουμε χρόνο για 
περίπατο και καφέ. Άφιξη στο ξενοδοχείο Pantelidis 4* στην Πτολεμαΐδα. Δείπνο.
2η μέρα: Καστοριά - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Δισπηλιό
Πρωινό και αναχωρούμε για το εντυπωσιακό Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στην 
Καστοριά. Συνεχίζουμε για το Δισπηλιό. Θα προσκυνήσουμε στην Παναγία Μαυριώτισ-
σα και θα έχουμε χρόνο για βόλτα στον παραλίμνιο δρόμο με τα καταστήματα. Γεύμα 
σε ταβερνάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αμύνταιο - Οινοποιείο «Άλφα» - Μονή Αγίου Παντελεήμονος - Εργα-
στήριο Ναουμίδης - Μουσείο Πιπεριάς - Λίμνη Βεγορίτιδα - Άγιος Αθανάσιος
Πρωινό και αναχώρηση για το Αμύνταιο, στο σύγχρονο οινοποιείο του κτήματος 
«Άλφα». Συνεχίζουμε για την ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος και το εργαστήριο 
παραγωγής πιπεριάς Φλωρίνης Ναουμίδη. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Μου-
σείο Πιπεριάς. Χρόνος για βόλτα και καφέ με φόντο τη Λίμνη Βεγορίτιδα. Τελευταίος 
σταθμός μας ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Αθανασίου, στις πλαγιές του 
Όρους Καϊμακτσαλάν. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Όσιος Ναούμ - Οχρίδα
Πρωινό και αναχώρηση. Αφού περάσουμε τα σύνορα με τα Σκόπια (απαραίτητο 
διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου) κατευθυνόμαστε προς το μοναστήρι του Οσίου 
Ναούμ, πάνω στη Λίμνη Οχρίδα. Μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας και περιή-
γηση. Γεύμα σε ταβερνάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Πτολεμαΐδα - Ελασσόνα - Μονή Ολυμπιώτισσας - Τύρναβος - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Κοζάνης. Άφιξη στην Ελασσόνα, για να επισκεφθούμε 
το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Ολυμπιώτισσας. Αναχώρηση για τον Τύρναβο, 
όπου μπορείτε να δοκιμάσετε το περίφημο ούζο. Επιστροφή στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

23, 30/12 4 239 € 199 € 309 € 95 €

22, 29/12 5 289 € 250 € 395 € 120 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο San Panteleimon 3* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν στις 24 
& 31/12 με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Οι ξεναγήσεις από διπλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα 
και στη Θεσσαλονίκη • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινo

23, 30/12 Smile Price 4 215 € 207 € 266 €

23, 30/12 4 239 € 230 € 295 €

22, 29/12 Smile Price 5 260 € 252 € 329 €

22, 29/12 5 289 € 280 € 365 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Pantelidis Hotel 4* στην Πτολεμαΐδα • Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Ρεβεγιόν στις 25 & 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής με ζωντανή μουσική • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώ-
ρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου για την 
επίσκεψη στην Οχρίδα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00
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Ρεβεγιόν στην  

Αρχοντική Καβάλα
Μουσείο Καπνού - Φίλιπποι - Αγία Λυδία - Αμφίπολη - 
Πομακοχώρια - Ξάνθη - Δράμα)

1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην Καβάλα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Lucy Hotel 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία
Πρωινό και επίσκεψη στο Μουσείο Καπνού Καβάλας. Έπειτα, μέσω Εγνατίας οδού κα-
τευθυνόμαστε προς την Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο 
και θα αγναντέψουμε τον Τύμβο της Αμφίπολης στον Λόφο Καστά. Συνεχίζουμε για τον 
αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και το βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Οχυρό Λίσσε - Δράμα (Ονειρούπολη)
Πρωινό και αναχώρηση για το Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, όπου θα ενημε-
ρωθούμε για τη στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Συνεχίζουμε για 
την πόλη της Δράμας και τις πηγές της Αγίας Βαρβάρας για βόλτα και καφέ. Εδώ τα 
τελευταία χρόνια διεξάγεται η μεγαλύτερη Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Ελλάδας, η 
ξακουστή «Ονειρούπολη». Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πομακοχώρια - Ξάνθη - Πόρτο Λάγος - Βιστωνίδα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλαμούς. Συνεχίζουμε για τα 
παραδοσιακά Πομακοχώρια, από τη Σμίνθη έως τον Εχίνο. Θα μεταβούμε στην Ξάνθη. 
Επίσκεψη στην παλιά πόλη και ελεύθερος χρόνος. Στο γυρισμό πέρασμα από το Πόρτο 
Λάγος και τη Βιστωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη με τα επιβλητικά μνημεία: Ρω-
μαϊκό υδραγωγείο, Ιμαρέτ, σπίτι του Μεχμέτ Αλή, Καμάρες, βόλτα με τρενάκι. Πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

Γιορτές στην όμορφη

Καλαμάτα
Καρδαμύλη - Οίτυλο - Αρεόπολη - Διρός - Πύλος - Μεθώνη - 
Φοινικούντα - Μονή Βουλκάνου - Καρύταινα - «Αρκαδιανή»

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμάτα

Πρωινή αναχώρηση και άφιξη στην Καλαμάτα. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και 
το Λαογραφικό Μουσείο κι έπειτα θα δούμε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. 
Προσκύνημα στο Μητροπολιτικό ναό της πολιούχου Υπαπαντής, ο οποίος χτίστηκε το 
1860 και εορτάζει στις 2 Φεβρουαρίου. Θα επισκεφθούμε το Πάρκο Σιδηροδρόμων, το 
οποίο λειτουργεί από το 1986 και αποτελείται από ένα σταθμό του ΟΣΕ και ένα Πάρκο 
54 στρεμμάτων. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και περίπατο στην παλιά πόλη. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο Elite City Resort 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα

Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Πύλο. Άφιξη και περιήγηση στο καλοδιατη-
ρημένο κάστρο (αν είναι ανοικτό). Οδηγούμαστε στη Μεθώνη. Επίσκεψη στο κάστρο 
μέχρι το μπούρτζι και ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Μετάβαση στην παραλιακή 
Φοινικούντα για καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική.

3η μέρα: Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λιμένι - Αρεόπολη - Διρός

Πρωινό και περνώντας από τους οικισμούς Καρδαμύλη, Οίτυλο, Λιμένι φθάνουμε 
στο Σπήλαιο του Διρού (επίσκεψη με βάρκα). Επόμενη στάση στην Αρεόπολη, όπου 
θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών κ.ά. 
Χρόνος για γεύμα. Κατά την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα σταματήσουμε στην 
Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων, σήμερα μουσείο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Μονή Βουλκάνου - Καρύταινα - «Αρκαδιανή» - Αθήνα

Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μονή Βουλκάνου (καιρού επιτρέποντος). Προ-
σκύνημα στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας και συνεχίζουμε, καθ’ οδόν προς την 
Αθήνα, για την Καρύταινα. Στάση για να δούμε το διατηρητέο οικισμό, το κάστρο και τη 
γέφυρα του Αλφειού. Έπειτα θα μεταβούμε στο χωριό Ψάρι Γορτυνίας, με το κέντρο 
γεύσεων και σπιτικής μαγειρικής «Αρκαδιανή». Επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12

23, 30/12 4 259 € 200 € 359 € 95 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται • Διαμονή στο ξενοδοχείο Elite City Resort 4* 
στην Καλαμάτα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν με ζωντανή μουσική στις 24 & 31/12 στη θέση της ημιδια-
τροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχεί-
ου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Cv

2κλινο 
Sv

2κλινο 
J.Suite

3ο 
άτομο 

Cv

3ο 
άτομο 
J.Suite

1κλινο 
Cv

1κλινο 
Sv

23/12 Smile Price 4 251 € 269 € 302 € 221 € 254 € 320 € 350 €

23/12 4 279 € 299 € 335 € 245 € 282 € 355 € 389 €

22/12 Smile Price 5 318 € 342 € 385 € 271 € 318 € 413 € 446 €

22/12 5 335 € 360 € 405 € 285 € 335 € 435 € 469 €

30/12 4 329 € 345 € 379 € 279 € 312 € 439 € 462 €

29/12 5 409 € 429 € 475 € 339 € 385 € 555 € 585 €

Cv: City View, Sv: Sea View 

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Lucy Hotel 5* στην Καβάλα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Εορταστικό Ρεβε-
γιόν με ζωντανή μουσική τα Χριστούγεννα και μουσική DJ την Πρωτοχρονιά και πακέτο ποτών: λευκό και κόκκινο 
κρασί, μπίρα, αναψυκτικά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12 & 29/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
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Γιορτές στη Mυθική Αρκαδία  

Σπήλαιο Κάψια
Χρυσοβίτσι - Λιμποβίσι - Ελάτη - Βυτίνα - Καρύταινα - Στεμνίτσα 
- Οινοποιείο Καλόγρη - Δημητσάνα - Λαγκάδια

1η μέρα: Αθήνα - Αγία Φωτεινή - Οινοποιείο Καλόγρη - Χιονοδρομικό Κέντρο 
(Οστρακίνα) - Τρίπολη 
Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο 
Μαντινειακό Πεδίο για να δούμε τον αρχιτεκτονικά 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 Μαίναλο. Σε υψόμετρο 1981μ. θα βρούμε το Χιονοδρο-
μικό Κέντρο Οστρακίνα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα πιούμε τον καφέ μας στο σαλέ 
και θα ακολουθήσουν παιχνίδια με το χιόνι! Άφιξη και τακτοποίηση στο Arcadia Hotel 
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 Γέρου του Μοριά, που σήμερα λειτουργεί 
ως μουσείο για τον Κολοκοτρώνη. Στη συνέχεια θα φθάσουμε στην Ελάτη και αργότε-
ρα θα γευματίσουμε στη Βυτίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Καρύταινα - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - Λαγκάδια

Πρωινό και αναχώρηση για την Καρύταινα. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και επίσκεψη 
στο πεντάτοξο γεφύρι του Αλφειού. Επόμενος σταθμός μας η Στεμνίτσα, παλιό κέντρο 
αργυροχρυσοχοΐας. Θα μεταβούμε στην ιστορική Δημητσάνα, όπου θα έχουμε χρόνο 
για βόλτα και γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ 
μας στα Λαγκάδια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών - Σπήλαιο Κάψια - Λεβίδι - Αθήνα

Αναχώρηση από Αθήνα για τη Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών, ένα καταφύγιο ομορ-
φιάς και πνευματικότητας μόλις 11χλμ. από την Τρίπολη. Στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στο Σπήλαιο Κάψια, από τα πιο αξιόλογα της Ελλάδας. Επόμενος σταθμός μας το Λεβίδι 
για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 30/12 Smile Price 4 235 € 185 € 305 €

23, 30/12 4 259 € 201 € 325 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Arcadia Hotel 3* στην Τρίπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Ρεβεγιόν στις 25 & 31/12 • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Γιορτές στον Μυστρά  

Λακωνική Μάνη
Ναός Επικούρειου Απόλλωνα - Ανδρίτσαινα - Αρχαιολογικό 
Μουσείο - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο - Ναύπλιο

1η μέρα: Αθήνα - Ναός Επικούρειου Απόλλωνα - Ανδρίτσαινα - Σπάρτη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον «Παρθε-
νώνα» της Πελοποννήσου, το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Κατασκευαστής του 
θεωρείται ο Ικτίνος. Επόμενος σταθμός μας η Ανδρίτσαινα, ένα από τα ομορφότερα 
πέτρινα χωριά της Πελοποννήσου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τη Σπάρτη. 
Άφιξη στο Maniatis Hotel 3*. Δείπνο.

2η μέρα: Μυστράς - Αρχαιολογικό Μουσείο - Μουσείο Ελιάς

Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά, απλωμένη στην 
πλαγιά του ομώνυμου λόφου. Περιήγηση και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Επόμενος σταθμός το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, που θα σας «ταξιδέψει» 
στον πολιτισμό, την ιστορία και την τεχνολογία της ελιάς και της ελαιοπαραγωγής στον 
Ελλαδικό χώρο. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για βόλτα και γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Γύθειο

Πρωινό και αναχώρηση για το Γύθειο, την πόλη με το νησιώτικο χρώμα, χτισμένη κο-
ντά στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα. Επίσκεψη στο νησάκι Κρανάη, που σύμφωνα 
με τη μυθολογία ήταν το καταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας Ελένης. Εκεί βρίσκεται 
και ο πύργος του Τζανετάκη, στον οποίο στεγάζεται το Μουσείο της Μάνης. Επίσης, 
στο νησάκι υπάρχει ο Φάρος που κατασκευάστηκε το 1873. Χρόνος για γεύμα στα 
ταβερνάκια της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Ναύπλιο - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο, όπου θα έχουμε χρόνο για 
γεύμα και επίσκεψη στα αξιοθέατα. Αφεθείτε στη μαγεία και το μύθο του Ναυπλίου, 
περιπλανηθείτε στα στενά σοκάκια γύρω από την Πλατεία Συντάγματος και γευθείτε 
παγωτά, μελωμένους λουκουμάδες & άλλες νοστιμιές στα παραδοσιακά ζαχαροπλα-
στεία. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 30/12 Smile Price 4 216 € 212 € 320 €

23, 30/12 4 240 € 235 € 355 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Maniatis Hotel 3* στη Σπάρτη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν 24 & 31/12 
στη θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING

ΝΕΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!
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Στις πλαγιές του Ερύμανθου  

Oλυμπία
Δημητσάνα - Λαγκάδια - Βυτίνα - Δάσος Φολόης - Λάμπεια - 
Ανδρίτσαινα - Βάσσες

1η μέρα: Αθήνα - Ανδρίτσαινα - Βάσσες (Ναός Επικούρειου Απόλλωνα)
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με πρώτο σταθμό τις Βάσσες Φιγαλείας, σε υψόμετρο 
1130, όπου βρίσκεται ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα, το πρώτο θαυμαστό Ελληνι-
κό μνημείο που τέθηκε υπό την προστασία της UNESCO. Συνεχίζουμε για το γραφικό 
και ιστορικό χωριό Ανδρίτσαινα, στην πλαγιά του Λυκαίου όρους. Χρόνος για γεύμα σε 
ταβερνάκι. Αναχώρηση για Ολυμπία. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Europa 
Hotel 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Ολυμπία - Αρχαιολογικός χώρος (ξενάγηση) - Κατάκολο
Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Ολυμπί-
ας, όπου θα ξεναγηθούμε από διπλωματούχο ξεναγό. Επόμενος σταθμός μας το 
Κατάκολο, όπου (αν είναι ανοιχτό) θα επισκεφθούμε το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής 
Τεχνολογίας & Μουσικών Οργάνων του Κώστα Κοτσανά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Δάσος Φολόης - Λάμπεια
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω του ορεινού χωριού Λάλα κατευθυνόμαστε προς 
το μαγευτικό αυτοφυές δρυοδάσος της Φολόης. Θα παρεκκλίνουμε περίπου ένα 
χιλιόμετρο από τον κεντρικό δρόμο και με το πούλμαν θα διασχίσουμε ένα μέρος του 
δάσους για να θαυμάσουμε το μεγαλείο της φύσης. Στάση για φωτογραφίες και όσοι 
θέλουν μπορούν να απολαύσουν έναν αναζωογονητικό περίπατο. Συνεχίζουμε και 
φθάνουμε στο ιστορικό κεφαλοχώρι Λάμπεια (ή Δίβρη), σε υψόμετρο 800-950μ., όπου 
θα σταματήσουμε για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Λαγκάδια - Δημητσάνα - Βυτίνα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά και πετρόχτιστα χωριά του Μαινάλου. Πρώτος 
σταθμός μας τα Λαγκάδια, με την πλούσια αρχιτεκτονική παράδοση και την υπέροχη 
θέα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε για την ιστορική Δημητσάνα. Χρόνος για γεύμα 
και στη συνέχεια θα πιούμε καφέ στην παραδοσιακή Βυτίνα. Πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Εξόρμηση στην παραμυθένια  

Πυλία
Αγία Θεοδώρα Βάστας - Πύλος - Μεθώνη - Καλαμάτα - 
Ανάκτορο Νέστορα - Παλιός Νερόμυλος - Κυπαρισσία

1η μέρα: Αθήνα - Αγία Θεοδώρα Βάστας - Φιλιατρά - Μαραθούπολη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Μεγαλόπολης θα φθάσουμε στη Βάστα 
για να θαυμάσουμε την εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας. Στη σκεπή της φυτρώνουν 17 
δέντρα και στα θεμέλιά της αναβλύζει ρυάκι. Συνεχίζουμε για την Κυπαρισσία, όπου 
θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Περνώντας από Φιλιατρά, άφιξη στη Μαραθούπολη, στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας Artina 3* και Artina Nuovo 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Χώρα (Παλάτι Νέστορα) - Πύλος - Μεθώνη

Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, όπου βρίσκεται το Ανάκτορο του Νέστορα. 
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χώρας. Συνεχίζουμε για την ιστορική Πύλο, 
με το σπουδαίο φυσικό λιμάνι της. Επόμενος σταθμός είναι η Μεθώνη, όπου θα 
επισκεφθούμε το Ενετικό φρούριο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Καλαμάτα

Πρωινό και αναχώρηση για την υπέροχη πόλη της Καλαμάτας, όπου θα επισκεφθούμε 
την εκκλησία της πολιούχου Υπαπαντής και τη Μονή Καλογραιών. Ξεχωρίζουν τα 
μεταξωτά υφαντά των μοναχών, που φτιάχνονται ακόμα στον αργαλειό! Συνεχίζουμε 
με την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Χρόνος για βόλτα και γεύμα στο ιστορικό 
κέντρο. Κατά την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο θα δούμε το Σιδηροδρομικό Πάρκο με 
τα τρένα-αντίκες. Δείπνο.

4η μέρα: Κυπαρισσία (Παλιά πόλη) - Παλιός Νερόμυλος - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για την παλιά πόλη της Κυπαρισσίας, στους πρόποδες ενός 
μικρού λόφου, τον οποίο «στεφανώνουν» τα ερείπια του Ενετικού κάστρου και έχει 
κηρυχθεί ιστορικός διατηρητέος οικισμός. Συνεχίζουμε για το χωριό Μύλοι, όπου θα 
επισκεφθούμε τον Παλιό Νερόμυλο. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 2κλινο 
Nuovo 3ο άτομο 1κλινο 1κλινο 

Nuovo

23, 24, 30/12 Smile Price 4 194 € 215 € 185 € 234 € 284 € 

23, 24, 30/12 4 215 € 239 € 205 € 260 € 299 € 

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ρεβεγιόν στις 24 & 31/12 με DJ στη 
θέση της ημιδιατροφής • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

23, 30/12 Smile Price 4 224 € 180 € 306 € 144 €

23, 30/12 4 249 € 200 € 340 € 160 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 30/11 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Europa Hotel 4* στην Αρχαία Ολυμπία • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Ρεβεγιόν στις 24/12 και 31/12 στη θέση της ημιδιατροφής • Ξενάγηση στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας από 
επίσημο ξεναγό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12 & 30/12 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING

Δώρο! 
Επίσκεψη στο μοναδικόΠαλάτι του Νέστορα!

Δώρο! 
η ξενάγηση στο Μουσείοτης Αρχαίας Ολυμπίας



36 ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Γύθειο 
- Αρεόπολη

Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες 
στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, 
την καλύτερα σωζόμενη Βυζαντινή 
πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. 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. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο 
Κάγιο - Γερολιμένας

Πρωινό και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας 
με τον οικισμό της Κυπάρισσου, χτισμένο 
στη θέση της αρχαίας Καινήπολης, της 
σπουδαιότερης πόλης του κοινού των 
Ελευθερολακώνων. Στον οικισμό Κοίτα 
θα δούμε τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία 
Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες. Συνεχί-
ζουμε 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. 
Ρεβεγιόν.

3η μέρα: Σπήλαιο Διρού - Αρεόπολη 
- Λιμένι

Πρωινό με τοπικά προϊόντα και επίσκεψη 
(βαρκάδα) στο σπήλαιο Γλυφάδα του 
Διρού. Συνεχίζουμε για την Αρεόπολη, 
την αετοφωλιά των Μαυρομιχαλαίων, 
όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο 
ιστορικό κέντρο, στον Ναό των Παμ-
μεγίστων Ταξιαρχών και στην πλατεία 
της 17ης Μαρτίου. Από εδώ ξεκίνησε η 
Επανάσταση του 1821. Ελεύθερος χρό-
νος για γεύμα. Τελευταίος σταθμός μας 
το παραθαλάσσιο Λιμένι για περίπατο και 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδα-
μύλη - Καλαμάτα - Αθήνα

Πρωινό και ξεκινάμε για μια πανορα-
μική διαδρομή στη Μεσσηνιακή Μάνη, 
περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα και 
τη γραφική Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο 
οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων 
(μουσείο). Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. 
Προσκύνημα στην πολιούχο Υπαπαντή 
και ελεύθερος χρόνος για βόλτα και 
γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση 
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Μοναδικές γιορτές στην πετρόχτιστη 

Παραδοσιακή Μάνη
Μυστράς - Γύθειο - Σπήλαιο Διρού - Βάθεια - Γερολιμένας -  
Αρεόπολη - Οίτυλο - Καρδαμύλη- Καλαμάτα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 23/12, 30/12
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 30/12 Smile Price 4 215 € 188 € 293 €

23, 30/12 4 239 € 209 € 325 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia # Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini στην Αρεόπολη # Ημιδιατροφή καθημερινά # 
Ρεβεγιόν 24 & 31/12 # Αρχηγός/συνοδός # Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: # Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου # Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους # Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

KASTRO 
MAINI 
Αερόπολη
Το Κάστρο Μαϊνη είναι 
ένα φιλόξενο παραδοσι-
ακό πέτρινο ξενοδοχείο 
στην Αρεόπολη. Βρίσκεται 
στην ιστορική καρδιά της 
χερσονήσου της Μάνης, 
περιτριγυρισμένο από 
καταπληκτικά τοπία και μο-
ναδικά αξιοθέατα ιστορικής 
και φυσικής σημασίας. 

KASTRO MAINI

KASTRO MAINI

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

23, 24, 30/12 3 159 € 110 € 260 €

EARLY
BOOKING

ΝΕΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ!
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ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

Montana Hotel & Spa
HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το γιορτινά στολισμένο Hotel Montana αποτελεί ιδανική επιλογή για χαλάρωση προ-

διαγραφών 5* σ’ ένα τοπίο μαγευτικό, μία από τις ομορφότερες και πλέον τουριστικές 

περιοχές της Ελλάδας.

Κάθε ένα από τα 110 δωμάτια και τις 18 σουίτες του Hotel Spa Montana έχει 

πανοραμική θέα στην κοιλάδα του ποταμού Καρπενησιώτη και είναι εξοπλισμένο με 

κλιματισμό, δορυφορική TV, μίνι μπαρ, Internet, τηλέφωνο και σεσουάρ.

Το ξενοδοχείο διαθέτει γήπεδα, γυμναστήρια, Spa με 2 εσωτερικές θερμαινόμενες 

πισίνες, 3 τραπεζαρίες και πιάνο μπαρ.

Ένα ιστορικό ξενοδοχείο 14χλμ. από το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων και 17χλμ. 
από το Σπήλαιο των Λιμνών.
Τα 28 μοντέρνα δωμάτια και οι σουίτες του παρέχουν όλες τις απαραίτητες ανέσεις. 
Διαθέτει αίθουσα με τζάκι, μπαρ. Προσφέρεται δωρεάν Wi-Fi και πάρκινγκ.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
9-12

2ο παιδι 
2-12

23, 24, 30/12 3 335 € 120 € 475 € 110 € 110 €

22, 23, 29, 30/12 4 405 € 160 € 610 € 145 € 145 €

27/12 2 140 € 80 € 270 € 60 € 60 €

5/1 2 165 € 70 € 310 € 70 € 70 €

1ο παιδί έως 8 ετών Δωρεάν

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 1κλινο *Μεζονέτα 
(3ατ)

*Μεζονέτα 
(4ατ)

23, 24, 30/12 3 135 € 195 € 360 € 390 €

22, 23, 29, 30/12 4 180 € 260 € 480 € 520 €

27/12, 5/1 2 90 € 130 € 240 € 260 €

1ο παιδί έως 8 ετών Δωρεάν
*Συνολική τιμή δωματίου

ΚΟΣΤΟΣ KAT' ATOMO ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο 
άτομο

1ο παιδί 
6-12

*Μεζονέτα 
(3-4ατ)

5ο άτομο 
Μεζονέτα 1κλινο

23, 24, 30/12 3 165 € 90 € 80 € 450 € 85 € 270 €

22, 23, 29, 30/12 4 220 € 120 € 100 € 600 € 120 € 350 €

27/12, 5/1 2 110 € 60 € 55 € 300 € 55 € 175 €

1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν στο κρεβάτι των γονιών
*Συνολική τιμή δωματίου

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΑΧΑΪΑ

Helmos Ηotel
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΑΧΑΪΑ

Castle Resort
Βρίσκεται στη θέση Αγία Παρασκευή (Καστράκι), λιγότερο από 2,5χλμ. από το κέντρο 
των Καλαβρύτων. Σε μια έκταση 15 στρεμμάτων προσφέρονται πλήρως εξοπλισμένα 
δωμάτια, μεζονέτες και σουίτες. Διαθέτει εστιατόριο, σαλόνι με μπαρ και τζάκι και 
υπέροχη θέα.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/1, 5/1 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:15

Καλάβρυτα
Οδοντωτός
1η μέρα: Αθήνα - Παναγία Τρυπητή - Αίγιο (Χρι-
στουγεννιάτικο χωριό) - Πάτρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες 
στάσεις φθάνουμε στο Αίγιο και στην Παναγία Τρυπη-
τή. Συνεχίζουμε για τα Ψηλά Αλώνια, όπου το Πάρκο 
έχει μετατραπεί σε Χριστουγεννιάτικο χωριό, με πολλές 
εκπλήξεις και λιχουδιές για μικρούς και μεγάλους. Τα-
κτοποίηση στο ASTIR HOTEL 4* στην Πάτρα. Δείπνο.
2η μέρα: Διακοφτό - Οδοντωτός - Σπήλαιο Λι-
μνών - Καλάβρυτα
Πρωινό και αναχώρηση για τη διαδρομή από το Δια-
κοφτό στα Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, 
μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποταμού. Επό-
μενος σταθμός το χωριό Καστριά, όπου βρίσκεται το 
εντυπωσιακό Σπήλαιο Λιμνών. Ελεύθερος χρόνος στα 
Καλάβρυτα για γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Ναύπακτος
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Ρίου-Αντιρρίου κατευ-
θυνόμαστε προς τη Λίμνη Τριχωνίδα και το ιστορικό 
Θέρμο. Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη στη Μονή Πα-
τροκοσμά. Ακολουθώντας την εκπληκτική παραλίμνια 
διαδρομή της Τριχωνίδας θα επισκεφθούμε τη γραφική 
Ναύπακτο. Θα πιούμε καφέ στο λιμανάκι με φόντο το 
Ενετικό κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: «Achaia Claus» - Πάτρα - Αθήνα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για τις παραδοσι-
ακές εγκαταστάσεις του οινοποιείου «Achaia Claus», 
όπου θα ξεναγηθούμε. Επιστροφή στην Πάτρα για να 
προσκυνήσουμε στον ιερό Ναό του πολιούχου Αγίου 
Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος. Πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/1 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Ασπροπόταμος
Βλαχοχώρια Πίνδου
1η μέρα: Καλαμπάκα - Μετέωρα - Ασπροπόταμος 
Τρικάλων
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό την Καλαμπά-
κα. Περιήγηση στα Μετέωρα με επίσκεψη σε δύο μο-
ναστήρια, την ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και τη 
Μονή του Αγίου Στεφάνου. Άφιξη στον Ασπροπόταμο, 
στο ξενοδοχείο ΠΎΡΓΟΣ ΜΑΝΤΑΝΙΑ 3* στα Τρία Ποτά-
μια, κοντά στην Καλλιρρόη. Δείπνο.
2η μέρα: Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού Δολιανών - 
Σύμπλεγμα Ασπροποτάμου
Πρωινό και αναχώρηση για την ιερά Μονή Τιμίου 
Σταυρού Δολιανών. Στη συνέχεια επίσκεψη στο δασι-
κό σύμπλεγμα Ασπροποτάμου, στο Κουκουφλί, όπου 
βρίσκεται το εκτροφείο της άγριας πέστροφας. Τέλος, 
θα επισκεφθούμε το Λαογραφικό Μουσείο Κρανιάς. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περ-
τούλι
Πρωινό και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στα 
χωριά του Κόζιακα. Πρώτη η Πύλη, όπου βρίσκεται η 
Πόρτα Παναγιά. Στάση στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρί-
ωνα και συνεχίζουμε για την Ελάτη. Γεύμα και βόλτα 
στα στενά δρομάκια. Τελευταίος σταθμός το Περτούλι, 
στις πλαγιές του Κόζιακα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.
4η μέρα: Λίμνη Ταυρωπού - Φράγμα Πλαστήρα - 
Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Φράγμα Ταυρωπού και 
την τεχνητή Λίμνη Πλαστήρα. Περιήγηση στα όμορφα 
χωριά και στάση στο φράγμα, όπου θα έχετε ελεύθε-
ρο χρόνο για να ψωνίσετε από τα μικρομάγαζα με τα 
τοπικά προϊόντα. Προαιρετικό φαγητό με θέα τη λίμνη. 
Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/1, 5/1• ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

Μετέωρα
Μύλος Ξωτικών
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μονή Μεγάλου 
Μετεώρου - Μονή Αγίου Στεφάνου

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λαμί-
ας-Δομοκού φτάνουμε στο «πέτρινο δάσος» των 
Μετεώρων. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στις Μο-
νές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου. Ελεύ-
θερος χρόνος στη γιορτινά στολισμένη Καλαμπάκα 
για γεύμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND 
METEORA 4* Sup, στo Καστράκι. Δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Πλαστήρα - Τρίκαλα (Μύλος των 
Ξωτικών)

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Πλαστήρα. 
Άφιξη και περιήγηση στα όμορφα χωριά της Μεσε-
νικόλα, Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), 
Κρυονέρι, Πεζούλα, Νεοχώρι και Μπελοκομίτη. Θα 
καταλήξουμε στο Φράγμα Ταυρωπού. Συνεχίζουμε 
ως την πλαζ Λαμπερού, όπου θα γευματίσουμε. 
Επόμενος σταθμός μας τα Χριστουγεννιάτικα στο-
λισμένα Τρίκαλα και ο «Μύλος των Ξωτικών» .Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη - Πόρτα Πα-
ναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή στα 
ορεινά θέρετρα της Πίνδου. Θα επισκεφθούμε την 
Πύλη, το τοξωτό γεφύρι του Αγ. Βησσαρίωνα και θα 
πιούμε καφέ στην Ελάτη. Συνεχίζουμε για το Περτούλι. 
Χρόνος για γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Παιδί

6/1 Smile 
Price

3 170 € 152 € 197 € 115 €

6/1 3 189 € 169 € 219 € 130 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμο-
νή στο ξενοδοχείο Grand Meteora 4* Sup στο Καστράκι • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Ξενάγηση με διπλωματούχο ξεναγό στις Μονές Μεγάλου 
Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου 
• Η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Παιδί

5/1 Smile Price 3 161 € 140 € 198 € 81 €

5/1 3 179 € 155 € 220 € 90 €

4/1 Smile Price 4 212€ 176€ 269€ 95€

4/1 4 235 € 195€ 299€ 105€

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Δια-
μονή στο ξενοδοχείο Astir Hotel 4* στο κέντρο της πόλης • Ημιδια-
τροφή καθημερινά • Εισιτήριο για τον Οδοντωτό • Αρχηγός/συνοδός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο Παιδί

4/1 Smile 
Price

3 239 € 158 € 385 € 147 €

4/1 3 265 € 175 € 405 € 155 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Δια-
μονή στο ξενοδοχείο Πύργος Μαντάνια 3*• Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαι-
ολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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BOOKING
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BOOKING

EARLY
BOOKING
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/1, 5/1 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Βόλος
Χωριά Πηλίου
1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Μουσείο Πλινθοκε-
ραμοποιίας
Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση την πρω-
τεύουσα της Μαγνησίας. Γνωριμία με τον Βόλο, ελεύ-
θερος χρόνος για να θαυμάσετε τα νεοκλασικά και να 
δοκιμάσετε το τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια. Στη 
συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Πλινθοκερα-
μοποιίας Τσαλαπάτα, ένα σπάνιο δείγμα σωζόμενου 
βιομηχανικού συγκροτήματος στη χώρα μας. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PARK HOTEL 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής 
διαδρομής για τα γραφικά Χάνια, όπου λειτουργεί 
χιονοδρομικό κέντρο. Επόμενος σταθμός μας είναι 
το μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου, η Ζαγορά (καιρού 
επιτρέποντος). Συνεχίζουμε για την Τσαγκαράδα, το 
«σμαράγδι» του Πηλίου με πανοραμική θέα στο Αι-
γαίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτι-
κο κεφαλοχώρι Πορταριά, έναν παραδοσιακό οικισμό 
στη δυτική πλευρά του Πηλίου. Σειρά έχει η Μακρυνί-
τσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Μηλιές - Βυζίτσα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το κεφαλοχώρι και πα-
τρίδα του Άνθιμου Γαζή, τις Μηλιές, με την εκκλησία 
των Ταξιαρχών και την ιστορική Βιβλιοθήκη. Θα συνε-
χίσουμε εάν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες για 
την επιβλητική Βυζίτσα. Όσοι το επιθυμούν μπορούν 
προαιρετικά να κάνουν πεζοπορία. Πορεία επιστρο-
φής και άφιξη στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/1, 5/1 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Ιωάννινα
Ζαγοροχώρια
1η μέρα: Αθήνα - Δωδώνη - Γιάννενα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και, μέσω της γέφυρας 
Ρίου-Αντιρρίου και της νέας Ιωνίας Οδού, φθάνουμε 
στην ιστορική Δωδώνη, γνωστή κυρίως από το αρχαίο 
θέατρο και το μαντείο. Συνεχίζουμε για τα Ιωάννινα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5* στο 
κέντρο της πόλης. Δείπνο.
2η μέρα: Ελληνικό - Μέτσοβο
Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου 
θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θε-
οδώρου Παπαγιάννη. Θα μεταβούμε στο γραφικό Μέ-
τσοβο, με την Αγία Παρασκευή, το αρχοντικό Τοσίτσα 
και την Πινακοθήκη. Χρόνος για βόλτα στα μαγαζιά με 
τα παραδοσιακά προϊόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.
3η μέρα: Κήποι (Μουσείο Αγάπιου Τόλη) - Μονο-
δένδρι - Φαράγγι Βίκου
Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι (Πολεμικό 
Μουσείο). Συνεχίζουμε με τα Ζαγοροχώρια και τα πέ-
τρινα γεφύρια του Κόκκορη και του Καλόγηρου στους 
Κήπους. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αγάπιου 
Τόλη. Επόμενος σταθμός μας το Μονοδένδρι και το Φα-
ράγγι του Βίκου. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Νησάκι - Κάστρο 
- Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος. Συνε-
χίζουμε για την πόλη και τη Λίμνη Παμβώτιδα. Από το 
μώλο θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το γραφικό 
νησάκι. Περίπατος στον οικισμό και επίσκεψη στο σπί-
τι/μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στα Γιάννενα και 
προαιρετική επίσκεψη στο κάστρο. Πορεία επιστροφής 
στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/1 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Ραγκουτσάρια 
στην Καστοριά
1η μέρα: Αθήνα - Σιάτιστα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα για τη Σιάτιστα. Επίσκεψη 
στην Αγία Παρασκευή και ξενάγηση σε αρχοντικό. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο TSAMIS 3* SUP. Δεί-
πνο.
2η μέρα: Μικρή & Μεγάλη Πρέσπα
Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύ-
νορα της χώρας μας, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. 
Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, στο νησάκι του Αγίου 
Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα και τέλος στο 
χωριό Ψαράδες. Γεύμα σε ταβερνάκι. Στην επιστρο-
φή θα επισκεφθούμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
φασολοπαραγωγών Εθνικού Δρυμού Πρεσπών. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

3η μέρα: «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο
Πρωινό και αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο 
Δισπηλιού και Οικομουσείο, όπου θα θαυμάσουμε 
τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό και θα επισκεφθού-
με τη «Σπηλιά του Δράκου». Δίπλα μας η Μονή της 
Παναγίας Μαυριώτισσας. Περιήγηση στην πόλη και 
επίσκεψη στο Νέο Ενυδρείο γλυκού νερού και το 
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων στο Μαυροχώρι. Η 
μέρα μας θα αφιερωθεί στις εκδηλώσεις του τοπι-
κού Καρναβαλιού (6-8/1) που περιλαμβάνουν με-
ταμφιέσεις, μουσική και φαγοπότι! Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καστοριά - Νυμφαίο («Αρκτούρος») - 
Κέντρο Ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το παραδοσιακό και ιστο-
ρικό Νυμφαίο, για να επισκεφθούμε το Κέντρο Ενη-
μέρωσης του «Αρκτούρου». Ελεύθερος χρόνος για 
καφέ και αναχώρηση για Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

 Aναχ. Ημέρες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Sup 3ο άτομο 1κλινο 

Std

5/1 3 219 € 229 € 199 € 309 €

4/1 4 295 € 310 € 265 € 440 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Δια-
μονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5* στο κέντρο της πόλης • Ημιδια-
τροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια • Το εισιτήριο για το 
νησάκι • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο 1ο παιδί 

4-12

4/1 Smile Price 4 224 € 185 € 310 € 162 €

4/1 4 249 € 205 € 345 € 180 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Δια-
μονή στο ξενοδοχείο Tsamis 3* Sup δίπλα στη λίμνη • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν 
περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε 
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρό-
γραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο 1ο παιδί 

4-12

5/1 Smile Price 3 167 € 140 € 225 € 86 €

5/1 3 185 € 155 € 250 € 95 €

4/1 Smile Price 4 220 € 179 € 284 € 95 €

4/1 4 239 € 199 € 315 € 105 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμο-
νή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχη-
γός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολο-
γικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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Πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές του Πηλίου και μπροστά σε μια υπέροχη παραλία, 

δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγριάς, μόλις 4χλμ. από τον Βόλο. Για τη φιλοξενία 

σας προσφέρει δωμάτια Δίκλινα, Οικογενειακά και Σουίτες. Τα μοναδικά σχεδιασμένα 

στρώματα της Coco-mat θα σας βυθίσουν σε έναν απολαυστικό ύπνο!

Οι χώροι εστίασης περιλαμβάνουν τσιπουράδικο, κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα και Ιτα-

λικό. Για τα παιδιά Kids’ club και για την ευεξία σας το Valis Spa, με εσωτερική πισίνα.

ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis Resort
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ . ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . 1ο ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ 

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο *Family (2+2)

3/2 1 55 € 35 € 170 €

2/2 2 99 € 60 € 299 €

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

2018 Ελάτε να γιορτάσουμε παρέα και να καλωσορί-
σουμε τη νέα χρονιά στην κοπή της πίτας μας
στο φιλόξενο Βόλο. Με δώρα έκπληξη στους 
τυχερούς νικητές!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/2, 3/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Bόλος-Πήλιο
Πορταριά - Μακρυνίτσα - Τσαγκαράδα - Χάνια -  
 Ζαγορά - Μηλιές - Βυζίτσα

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας - Πορταριά - 
Μακρυνίτσα
Αναχώρηση για τη γιορτινά στολισμένη πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Γνωριμία 
με τον Βόλο, ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσετε τα νεοκλασικά και να 
δοκιμάσετε το τσίπουρο και τα τοπικά μεζεδάκια. Θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο 
Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα, ένα σπάνιο δείγμα σωζόμενου βιομηχανικού 
συγκροτήματος στη χώρα μας. Συνεχίζουμε με το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι 
Πορταριά, έναν παραδοσιακό οικισμό στη δυτική πλευρά του βουνού, με 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα και τουριστικές υποδομές. Σειρά έχει η επίσης του-
ριστική Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα. Βόλτα μέχρι την κεντρική πλατεία 
με τα υπεραιωνόβια πλατάνια και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Valis Resort 5 * στην Αγριά. Δείπνο.
2η μέρα: Χάνια - Ζαγορά - Τσαγκαράδα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής στην Ανατολική 
πλευρά του Πηλίου για τα γραφικά Χάνια, πολύ κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο. 
Επόμενος σταθμός μας η Ζαγορά (καιρού επιτρέποντος). Συνεχίζουμε για την 
Τσαγκαράδα, στις βορειοανατολικές πλαγιές του βουνού, με πανοραμική θέα 
στο Αιγαίο Πέλαγος και τον 1000 ετών πλάτανο στην Πλατεία Αγίας Παρα-
σκευής! Επιστροφή στην πόλη και ελεύθερος χρόνος. Η βραδιά επιφυλάσσει 
εορταστικό δείπνο με ζωντανή μουσική, όπου θα πραγματοποιηθεί η κοπή της 
πίτας του γραφείου μας, με πλούσια δώρα και γλέντι ως το πρωί!
3η μέρα: Μηλιές - Βυζίτσα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το κεφαλοχώρι Μηλιές, πατρίδα του Άνθιμου Γαζή. 
Θα δούμε την πλατεία με τα πλατάνια και τον Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
Επίσης, την ιστορική Βιβλιοθήκη και το σιδηροδρομικό σταθμό του «Μουντζού-
ρη». Θα συνεχίσουμε εάν το επιτρέπει ο καιρός για την παραδοσιακή Βυζίτσα 
με τα επιβλητικά αρχοντικά, τα λιθόστρωτα σοκάκια και την όμορφη θέα 
στον Παγασητικό Κόλπο. Χρόνος ελεύθερος στον Βόλο για γεύμα και πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 2ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

3/2 2 109 € 99 € 149 € 60 €

2/2 3 159 € 140 € 229 € 80 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Valis Resort 5* στην Αγριά • Ημιδιατροφή καθη-
μερινά • ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΎΣΙΚΗ για την κοπή της πίτας μας και ΜΟΝΑΔΙΚΑ 
ΔΩΡΑ για τους τυχερούς • Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι στους επισκέψι-
μους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

✓ Πλούσιο πρωινό και δείπνο σε μπουφέ✓ Γλέντι με ζωντανή μουσική το βράδυ του Σαββάτου στην κοπή της πίτας✓ Ελεύθερη χρήση εσωτερικής πισίνας και γυμναστηρίου ✓ 10% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες στο κέντρο Spa του ξενοδοχείου   
(δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές)✓ Μοναδικά δώρα για τους τυχερούς των φλουριών
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Σύγχρονο ξενοδοχείο 4 αστέρων, πολύ κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, αλλά και στο 

κοσμοπολίτικο Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο και το ξακουστό Καρναβάλι! Αποτελεί 

ιδανικό καταφύγιο, τόσο για ήρεμες όσο και για διασκεδαστικές διακοπές, με υπέροχη 

θέα στη θάλασσα και τους καταπράσινους κήπους που το περιβάλλουν.

Σε μικρές αποστάσεις, για ευχάριστες κοντινές εκδρομές, βρίσκονται τα Λουτρά Ωραίας 

Ελένης, τα Καλάβρυτα, η Ζήρεια, τα ορεινά θέρετρα της Κορινθίας.

Διαθέτει 80 πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια, με ανέσεις και παροχές που υπό-

σχονται άνετη διαμονή. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου θα γευθείτε νόστιμα πιάτα από 

τη διεθνή και Ελληνική κουζίνα. Υπάρχουν επίσης μπαρ, σάλα τηλεόρασης, αίθουσα 

μπιλιάρδου, παιδική χαρά, γήπεδα για αθλοπαιδιές, πινγκ πονγκ.

ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Kalamaki Beach

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:45

Αναπλιώτικο Καρναβάλι
με «άρωμα» Βενετίας!
1η μέρα: Αθήνα - Ακροκόρινθος - Μονή Φανερωμένης - Καλαμάκι
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα, στάση για ξεκούραση και ανάβαση στην Ακροκό-
ρινθο, όπου θα επισκεφθούμε το κάστρο με τη μακραίωνη ιστορία και την υπέροχη 
θέα. Συνεχίζουμε για τη Μονή Φανερωμένης στο Χιλιομόδι. Στη Μονή υπάρχει 
μεγάλος θησαυρός ιερών λειψάνων, όπως και η εικόνα της Παναγίας Φανερω-
μένης, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Επίσης, θα θαυμάσουμε το περίτεχνο ξύλινο 
σκαλιστό τέμπλο από οξιά και φλαμούρι, φιλοτεχνημένο όλο με παραστάσεις από 
την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Άφιξη στο KALAMAKI BEACH 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Χωριά Ζήρειας
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό τη Λίμνη Στυμφαλία. Επίσκεψη στο Μου-
σείο Περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε για τον παραδοσιακό οικισμό Καστανιά, μέσα 
στα έλατα, το Μεσινό, τον αρχαίο Φενεό με το εντυπωσιακό 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 Αποκριάτι-
κη βραδιά με μουσική από Dj!

3η μέρα: Ναύπλιο - Καρναβάλι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο. Ελεύθερος χρόνος για να θαυμάσετε 
τα αξιοθέατα, να απολαύσετε το φαγητό σας σε κάποιο από τα παραδοσιακά τα-
βερνάκια 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 χαρακτή-
ρα. 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. 

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

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12

17/2 Smile Price 3 169 € 134 € 221 € 72 €

17/2 3 189 € 149 € 245 € 80 €

16/2 Smile Price 4 215 € 161 € 269 € 86 €

16/2 4 239 € 179 € 299 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο Kalamaki Beach 4*, στο Καλαμάκι Κορινθίας • Ημιδιατροφή • 
Ποτά: 1/3 λίτρο κρασιού και 1 αναψυκτικό ανά άτομο• Μουσική βραδιά με Dj και χορό στις 17/2 & 18/2 
• Σαρακοστιανός μπουφές το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώ-
ρους • Ό,τι δεν αναφέρεται

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ DJ ΣΤΙΣ 17/2 & 18/2
2 ΠΑΙΔΙΑ ΔΩΡΕΑΝ

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 
Eco* 1κλινο 2ο παιδί 

6-12

17/2 2 125 € 85 € 155 € 179 € 65 €

16/2 3 165 € 105 € 210 € 240 € 90 €

Economy: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιόροφο χωρίς μπαλκόνι

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο
Έκπτωση για Ημιδιατροφή 7€ το άτομο/διανυκτέρευση

Περιλαμβάνονται: • Μουσική βραδιά με Dj και χορό στις 17/2 & 18/2 • Πλήρης Διατροφή που ξεκινάει 
με βραδινό την ημέρα της άφιξης και τελειώνει με το σαρακοστιανό γεύμα την Καθαρά Δευτέρα! • Ποτά: 
1/3 λίτρο κρασιού και 1 αναψυκτικό ανά άτομο• Παιδική απασχόληση με παιχνίδια και αποκριάτικες 
κατασκευές
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ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Σε «στρατηγικό» σημείο στο κέντρο της Πάτρας, στην παραλιακή λεωφόρο, το ξενοδο-
χείο Astir είναι η ιδανική επιλογή για διαμονή.
Απολαύστε την υπέροχη θέα του Πατραϊκού Κόλπου ή του Κάστρου από ένα από τα 
120 καλαίσθητα διακοσμημένα δωμάτια. Όλοι οι χώροι διαμονής είναι εξοπλισμένοι 
με θέρμανση/κλιματισμό, mini bar, σεσουάρ, Wi-Fi και τηλεόραση με συνδρομητικά 
και δορυφορικά κανάλια. Το ξενοδοχείο προσφέρει εστιατόριο και μπαρ, roof garden, 
σάουνα, πάρκινγκ.

ΠΑΤΡΑ, ΑΧΑΪΑ

Astir Hotel

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Πατρινό Καρναβάλι
Καλάβρυτα-Οδοντωτός
1η μέρα: Αθήνα - Οδοντωτός (Διακοφτό - Καλάβρυτα) - Πάτρα
Πρωινή αναχώρηση για τη διαδρομή Διακοφτό - Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό 
σιδηρόδρομο. Ένα μαγευτικό ταξίδι μέσα από το Φαράγγι του Βουραϊκού ποτα-
μού, από τα ωραιότερα αξιοθέατα της χώρας μας. Επίσκεψη στην ιστορική Μονή 
Αγίας Λαύρας, τόπο έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης. Ο πολυτιμότερος 
θησαυρός του μοναστηριού 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 παραδοσιακά καταστήματα. Άφιξη-τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο ASTIR HOTEL 4* στο κέντρο της πόλης. Δείπνο.

2η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Ναύπακτος
Πρωινό και αναχώρηση. Μέσω Ρίου-Αντιρρίου κατευθυνόμαστε προς τη Λίμνη 
Τριχωνίδα και το ιστορικό Θέρμο. Χρόνος για γεύμα και επίσκεψη στη Μονή Πα-
τροκοσμά. 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: Πατρινό Καρναβάλι!
Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στην πόλη που έχει την τιμητική της. Θα παρακο-
λουθήσουμε 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, όπου 
μαζί με τη βασίλισσα περνούν και τα εντυπωσιακά, επίκαιρα σατιρικά άρματα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: 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 - 
ένα δημιούργημα εξ ολοκλήρου της φύσης! Μετάβαση στη Ζαρούχλα με τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τα πέτρινα σπίτια, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για περίπατο και γεύμα στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

16/2 Smile Price 4 229 € 194 € 295 € 102 €

16/2 4 249 € 210 € 317 € 115 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Astir Hotel 4* στην Πάτρα • Ημιδιατροφή σε μενού • 
Εισιτήριο για τον Οδοντωτό • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Οι είσοδοι στους χώρους επίσκεψης • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί 2-12

16/2 3 179 € 135 € 265 € 109 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 7€ το άτομο ανά διανυκτέρευση 
Η διατροφή προσφέρεται σε σερβιριστό μενού

EARLY
BOOKING

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ
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ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort

Το Alkyon Resort σάς υποδέχεται στο Βραχάτι ανανεωμένο, 80μ. από τη θάλασσα, 
μόλις 120χλμ. από την Αθήνα και 110χλμ. από την Πάτρα. Το συγκρότημα αποτελείται 
από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια και 26 υπερπολυτελείς σουίτες. Διακρίνονται σε Deluxe, 
Executive και Standard, όλα με θέρμανση, κλιματισμό, δορυφορική TV, τηλέφωνο, μίνι 
μπαρ, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ, μπαλκόνι. Mεζονέτες και Superior ιδανικά για οικο-
γένειες. Λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, σαλόνια, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, παιδική χαρά, 
αίθουσα επιτραπέζιων, Internet, πάρκινγκ, Spa.

Απολαύστε «θαλασσινό καρναβάλι» από το μπαλκόνι σας! Το Lucy Hotel βρίσκεται 
πάνω στην παραλία της Χαλκίδας και προσφέρει πανοραμική θέα στον Ευβοϊκό 
Κόλπο, το Βενετσιάνικο κάστρο και την παλιά γέφυρα. Τα δωμάτια του Lucy Hotel 
είναι πλήρως ανακαινισμένα και διαθέτουν μπαλκόνι, δορυφορική TV, κλιματισμό και 
μπάνιο με προϊόντα περιποίησης και σεσουάρ. 

Γραφικό πέτρινο ξενοδοχείο σ’ έναν τόπο ιστορικό που εμπνέει το δέος και την 
κατάνυξη. Το παραδοσιακό ξενοδοχείο βρίσκεται στο χωριό Ελαιώνας της Πελοπον-
νήσου, κοντά στα Καλάβρυτα και την Πάτρα. Το Αίγιο απέχει μόλις 11 χιλιόμετρα. Τα 
μοναστικά κελιά του 19ου αιώνα αναπαλαιώθηκαν πρόσφατα και έχουν μετατραπεί σε 
καλαίσθητα δωμάτια με κλιματισμό, internet και μπαλκόνι. 

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο *4κλινο 2 χώρων 1κλινο

17/2 2 125 € 54 € 365 € 215 €

16/2 3 169 € 80 € 515 € 280 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ, 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονιών
* Συνολική τιμή για 4 άτομα, Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 15€ ανά γεύμα ανά άτομο
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Std 3ο άτομο *Deluxe Suite 
(2+2) 1ο παιδί 3-12

16/2 3 185 € 144 € 620 € 75 €

Std: Standard
* Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών

ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 17/2 & ΠΑΡΤΥ ΜΑΣΚΕ ΣΤΙΣ 18/2
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΠΡΩΙΝΟ 
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ & 2ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 

Std
2κλινο 

Sup
2κλινο 

Exe
1κλινο 

Std
*Μεζονέ-
τα (4ατ)

2ο παιδί 
3-12 Sup

17/2 2 167 € 187 € 207 € 265 € 470 € 95 €

16/2 3 207 € 237 € 267 € 325 € 590 € 120 €

Std: Superior, Sup: Superior, Exe: Executive

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior.
3ο άτομο -30 %. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 35€/άτομο. *Συνολική τιμή για 4 άτομα.
Περιλαμβάνονται: Πλήρης διατροφή που ξεκινάει με βραδινό και τελειώνει με Σαρακοστιανό γεύμα. Απο-
κριάτικη βραδιά στις17/2 & πάρτυ μασκέ στις 18/2. Χρήση της θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου, 
παιδική απασχόληση.

ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Lucy Hotel
ΕΛΑΙΩΝΑΣ, ΔΙΑΚΟΦΤΟ

Semantron
Traditional Village
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ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Mitsis Galini
Wellness & Spa Resort

Μια αναζωογονητική εμπειρία διακοπών σε έναν υδάτινο παράδεισο με τα ξακουστά 
θεραπευτικά λουτρά, 180χλμ. βορείως της Αθήνας.
Για τη διαμονή σας προσφέρει 224 δωμάτια, Standard, Μεζονέτες, Οικογενειακά, 
Superior και Σουίτες. Το Galini Wellness Spa σάς προσφέρει θεραπείες και μασάζ, 
ενώ διαθέτει στους χώρους του εσωτερικές πισίνες, Jacuzzi, σάουνα, rasul, χαμάμ, 
γυμναστήριο, κομμωτήριο.
Στο ξενοδοχείο θα βρείτε εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi, πάρκινγκ, 
καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές και παιδική χαρά.

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 
Std Mv

2κλινο 
Std Sv

2κλινο 
Sup Sv

1κλινο 
Std Mv

1κλινο 
Std Sv

*Μεζονέτα 
(4ατ)

17/2 2 135 € 145 € 158 € 195 € 207 € 348 €

16/2 3 183 € 202 € 217 € 280 € 295 € 499 €

Std: Standard, Sup: Superior, Mv: Mountain View, Sv: Sea View

1ο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν. 2o παιδί 2-12 ετών 30€ ανά διανυκτέρευση. 
3ο άτομο 40€ ανά διανυκτέρευση. *Συνολική τιμή για 4 άτομα.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40€/άτομο

ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 
Promo

2κλινο 
Pv

2λινο 
Ssv

2κλινο 
Sv

*Family 
Pv (2+2)

*Family 
Sv (2+2)

1κλινο 
Promo

17/2 2 130 € 145 € 157 € 170 € 460 € 495 € 220 €

16/2 3 185 € 209 € 229 € 249 € 669 € 685 € 325 €

Promo: Δωμάτια χωρίς μπαλκόνι, Pv: Pelion View,  Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 3o άτομο -25% . *Family: Συνολική τιμή για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Περιλαμβάνονται: Ημιδιατροφή • Αποκριάτικο μασκέ πάρτυ • Καθημερινή 12ωρη παιδική απασχόληση • 
Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου

Πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές του Πηλίου και μπροστά σε μια υπέροχη παραλία, 
δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αγριάς, μόλις 4χλμ. από τον Βόλο. Για τη φιλοξενία 
σας προσφέρει δωμάτια Δίκλινα, Οικογενειακά και Σουίτες. Τα μοναδικά σχεδιασμένα 
στρώματα της Coco-mat θα σας βυθίσουν σε έναν απολαυστικό ύπνο!
Οι χώροι εστίασης περιλαμβάνουν τσιπουράδικο, κεντρικό εστιατόριο, ταβέρνα και 
Ιταλικό. Για τα παιδιά Kids’ club με δωρεάν 12ωρη απασχόληση και για την ευεξία σας 
το Valis Spa, με δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΜΑΣΚΕ ΠΑΡΤΥ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ
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Βρίσκεται δίπλα στις ακτές του Ιονίου Πελάγους, στην παραλία The Dunes Beach, 
291χλμ. από την Αθήνα και μόλις 54χλμ. από την Καλαμάτα.
Διαθέτει 445 πανέμορφα Deluxe δωμάτια, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες, με 
μεγάλα μπαλκόνια, απρόσκοπτη θέα στο Ιόνιο από τα περισσότερα, ιδιωτικές πισίνες 
υπερχείλισης, διακριτική πολυτέλεια και υπηρεσίες πέντε αστέρων για μια αξέχαστη 
εμπειρία διακοπών.
Στο Costa Navarino θα βρείτε εστιατόρια με κάθε είδος κουζίνας, αμέτρητες πισίνες, 
κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά, γήπεδα γκολφ, Spa.

ΠΥΛΟΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

The Westin Resort 
Costa Navarino

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Πύλος-Μεθώνη
Καρναβάλι Μεσσήνης
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, χτισμένη στους 
πρόποδες ενός λόφου με τα ερείπια Ενετικού κάστρου. Χρόνος για γεύμα και 
αναχώρηση για το ξενοδοχείο THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO 5*. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Παλάτι Νέστορα - Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα

Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, όπου βρίσκεται ο γνωστός αρχαιολογικός 
χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος, μία από τις πιο σημαντικές θέσεις της Μυ-
κηναϊκής εποχής σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο χώρος άνοιξε τις πύλες του για το 
κοινό στις 12 Ιουλίου 2016 (επίσκεψη εφόσον είναι ανοιχτός). Συνεχίζουμε για την 
Πύλο, μια πανέμορφη πόλη με 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. Θα καταλήξουμε στη γραφική Φοινικούντα για καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Καρναβάλι Μεσσήνης - Αθήνα

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε τους χώρους του ξενοδοχείου. 
Στη συνέχεια μετάβαση στη Μεσσήνη, όπου θα παρακολουθήσουμε τις Αποκρι-
άτικες εκδηλώσεις, και τη μεγάλη Καρναβαλική παρέλαση. Το απόγευμα πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

 Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Dlx Gv

2κλινο 
Dlx Sv

3ο 
άτομο

Παιδί 
4-12

1κλινο 
Dlx Gv

1κλινο 
Dlx Sv

17/2 3 299 € 313 € 270 € 130 € 435 € 465 €

Dlx: Deluxe, Gv: Garden View, Sv: Sea View, 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο The Westin Resort Costa Navarino 5* • Ημιδιατροφή καθημερι-
νά στο κεντρικό εστιατόριο «Morias» του ξενοδοχείου • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: • Γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι στους επισκεπτόμενους χώρους • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + 1 ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Dlx Gv

2κλινο 
Dlx Sv

2κλινο 
Sup Gv

2κλινο 
Family 

Suite Gv

1κλινο 
Dlx Gv 3ο άτομο

17/2 2 208 € 223 € 230 € 303 € 375 € 170 €

16/2 3 292 € 314 € 324 € 422 € 540 € 225 €

Dlx: Deluxe, Gv: Garden View, Sv: Sea View, Sup: Superior

Παιδιά έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Παιδί 4-12 ετών 25€ στο σύνολο της διαμονής
2ο παιδί έως 5 ετών μόνο σε Superior δωμάτια 
2ο παιδί έως 5-12 ετών μόνο σε Family Suite

ΠΡΩΙΝΟ + 1 ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΔΩΡΟ! 
H ξενάγηση στην
Αρχαία Μεσσήνη
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Δελφοί-Αράχωβα 
Αλευρομουτζουρώματα 
στο Γαλαξίδι

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

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 ANEMOLIA MOUNTAIN RESORT 4* στην Αράχωβα. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Αράχωβα - Δελφοί - Χιονοδρομικό Κέντρο

Πρωινή 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 σο-
κάκια 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. Προαιρετι-
κό γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο Std 3ο άτομο 1κλινο Std

16/2 Smile Price 4 293 € 239 € 404 €

16/2 4 325 € 265 € 449 €

Επιβάρυνση για διαμονή σε Executive δωμάτιο 15€ το άτομο το βράδυ 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia • Η ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών • Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Resort 4* στην Αράχωβα 
• Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
• Είσοδος στο Μουσείο Δελφών • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Γιάννενα  
«Τζαμάλες»-Γαϊτανάκι
Γιάννενα - Ζαγοροχώρια (Πάπιγκο) - Φαράγγι Βίκου - Καλπάκι

1η μέρα: Αθήνα - Γιάννενα

Πρωινή αναχώρηση για τα Γιάννενα. Διέλευση Ρίου - Αντιρρίου, άφιξη στο Μπιζάνι, 
επίσκεψη στο Μουσείο Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Τακτοποίηση στο κεντρικό 
ξενοδοχείο GRAND SERAI 5*. Δείπνο.

2η μέρα: Καλπάκι - Μεγάλο Πάπιγκο - Βοϊδομάτης - Κόνιτσα

Πρωινό και αναχώρηση για το Καλπάκι, όπου θα επισκεφθούμε το Στρατιωτικό 
Μουσείο Πολέμου Καλπακίου, το οποίο ανεγέρθη το 1975 και διαθέτει εκθέματα 
από τη μάχη που έλαβε χώρα εκεί στις 28 Οκτωβρίου 1940. 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. Ελεύθερος 
χρόνος για γεύμα, καφέ και περίπατο στα πλακόστρωτα καλντερίμια. 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 μεταμφιεσμέ-
νοι γλεντούν και χορεύουν γύρω από φωτιές και στήνουν γαϊτανάκι 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: Λ. Παμβώτιδα - Νησάκι - Κούλουμα - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη και τη Λίμνη Παμβώτιδα. Από το μώλο θα 
επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το νησάκι. Περίπατος στο γραφικό οικισμό και επί-
σκεψη στο σπίτι/μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για τον παραδο-
σιακό Σαρακοστιανό μπουφέ. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω Ρίου-Αντιρρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Sup 3ο άτομο 1κλινο 

Std
1κλινο 

Sup
1ο παιδί 

6-12

16/2 4 315 € 330 € 255 € 490 € 515 € 210 €

Std: Standard, Sup: Superior 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*, στα Ιωάννινα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αποκρι-
άτικο πάρτι μασκέ συνοδεία μουσικής • Σαρακοστιανό μπουφέ το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι σε 
μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

EARLY
BOOKING
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Ένα boutique ξενοδοχείο-παλατάκι κοντά στην Καστοριά, μόλις 25χλμ. από το κέντρο, 
που μπορεί να περηφανεύεται για τους πολυτελείς και άνετους χώρους του, το 
απαράμιλλο σέρβις και την ασύγκριτη θέα στον Αλιάκμονα και τον Γράμμο. Θα διαλέ-
ξετε ανάμεσα από μια ποικιλία δωματίων και σουιτών με δωρεάν Wi-Fi, ανατομικά 
στρώματα, mini bar, μπανιέρα και σεσουάρ, ηχομόνωση, μπαλκόνι, κλιματισμό.
Το Afkos Grammos προσφέρει εστιατόριο a la carte, Internet καφέ, μπαρ, αίθουσες, 
αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήριο με σάουνα, μασάζ και υπηρεσίες Spa.

ΝΕΣΤΟΡΙΟ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Afkos Grammos
Boutique Hotel 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45

Nεστόριο
Πρέσπες - Καστοριά
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Νεστόριο

Αναχώρηση νωρίς το πρωί και μέσω Καλαμπάκας-Γρεβενών φθάνουμε στο 
Νεστόριο, στις πλαγιές του Γράμμου. Τακτοποίηση στο πολυτελές νεόκτιστο 
ξενοδοχείο AFKOS GRAMMOS BOUTIQUE HOTEL 4*. Δείπνο.

2η μέρα: Καστοριά - «Σπηλιά του Δράκου» - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρι-
νων Ομοιωμάτων - Νέο Ενυδρείο

Πρωινό και αναχώρηση για τον αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού και το Οικο-
μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο οικισμό. Θα μας δοθεί η 
δυνατότητα να επισκεφθούμε το σπήλαιο που πρόσφατα άνοιξε τις πύλες του, τη 
«Σπηλιά του Δράκου». Δίπλα μας η Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας. Περιήγη-
ση στην πόλη με τα αρχοντικά, τις Βυζαντινές εκκλησίες, την πανέμορφη λίμνη 
και την περιοχή Ντολτσό. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα πρόσφατο απόκτημα της 
πόλης, το Νέο Ενυδρείο γλυκού νερού και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
στο Μαυροχώρι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Πρέσπες - Άγιος Γερμανός - Ψαράδες

Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσικά σύνορα της χώρας μας, τις λίμνες 
Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, τον Άγιο Γερμανό, το κεφαλοχώρι της περιοχής γνωστό 
για τα περίφημα φασόλια Πρεσπών, και τους Ψαράδες με αξιόλογα αρχιτεκτονικά 
δείγματα. Στον Εθνικό Δρυμό των Πρεσπών με την πλούσια πανίδα και χλωρίδα 
υπάρχει και η μεγαλύτερη αποικία αναπαραγωγής αργυροπελεκάνων και ροδο-
πελεκάνων. Μετάβαση στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα 
από πεζογέφυρα και, τέλος, στο χωριό Ψαράδες θα σταματήσουμε για γεύμα στα 
ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Καστοριά - Σιάτιστα - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση μέσω της Εγνατίας για την αρχοντική και επιβλητική Σιάτιστα, 
χτισμένη σε υψόμετρο 900μ., με την πλούσια ιστορία και τα μοναδικά αρχοντικά. Επί-
σκεψη σε μια αρχοντική οικία και πορεία επιστροφής στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

 Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

16/2 Smile Price 4 224 € 176 € 320 €

16/2 4 249 € 195 € 355 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Afkos Grammos Boutique Hotel 4* στο Νεστόριο Καστοριάς • Ημι-
διατροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

17/2 2 102 € 75 € 202 €

16/2 3 149 € 105 € 285 €

1ο παιδί έως 6 ετών Δωρεάν στο κρεβάτι των γονιών

EARLY
BOOKING
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Πανόραμα Καστοριάς  
και «Μπουμπούνες»
Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Πρέσπες - Δισπηλιό - Νέο 
Ενυδρείο - Νυμφαίο

1η μέρα: Αθήνα - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων - Καστοριά

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

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 - «Μπουμπούνες»

Πρωινό και επίσκεψη στα δύο νέα αποκτήματα της πόλης: το Νέο Ενυδρείο γλυκού 
νερού, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, και τη Σπηλιά του Δράκου. 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, 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.

Βόλος - Πήλιο  
«Μουτζούρης»
Πορταριά - Μακρυνίτσα - Τσαγκαράδα - Χάνια - Μηλιές - Βυζίτσα 

1η μέρα: Αθήνα - Βόλος - Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας

Αναχώρηση από την Αθήνα με κατεύθυνση τη γιορτινά στολισμένη πρωτεύουσα 
της Μαγνησίας. Χρόνος για βόλτα, αλλά και για τσίπουρο με μεζέ. Στη συνέχεια θα 
ξεναγηθούμε προαιρετικά στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Τσαλαπάτα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο PARK HOTEL 4* στο κέντρο της πόλης. Δείπνο.

2η μέρα: «Μουτζούρης» - Μηλιές - Βυζίτσα

Πρωινό και προαιρετική ανάβαση στις όμορφες πλαγιές του Πηλίου με τον «Μου-
τζούρη», 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. Επι-
βίβαση στο πούλμαν και συνεχίζουμε για τη Βυζίτσα. Για όσους δεν θα ακολουθή-
σουν τη διαδρομή με το τρενάκι θα γίνει η εκδρομή Μηλιές-Βυζίτσα οδικώς με το 
πούλμαν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Χάνια - Τσαγκαράδα

Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά Χάνια. Επόμενος σταθμός μας είναι η 
Τσαγκαράδα, το «σμαράγδι του Πηλίου», σε υψόμετρο 500 μέτρων με υπέροχη θέα 
προς το Αιγαίο Πέλαγος. Επίσκεψη στην Αγία Παρασκευή με το θεόρατο πλάτανο 
των χιλίων ετών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Πορταριά - Μακρυνίτσα - Αθήνα

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά. 
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 ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12

17/2 Smile Price 3 167 € 144 € 207 € 72 €

17/2 3 185 € 160 € 230 € 80 €

16/2 Smile Price 4 220 € 189 € 284 € 95 €

16/2 4 245 € 210 € 315 € 105 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε 
Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους • Το εισιτήριο για τον «Μουτζούρη» 10€ ανά άτομο, πληρωμή στο γραφείο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 4-12

16/2 Smile Price 4 224 € 171 € 302 € 162 €

16/2 4 249 € 190 € 335 € 180 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων. 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis Hotel 3* Sup στην Καστοριά • Ημιδιατρο-
φή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Αντίτιμο εισόδου στα μουσεία και στους επισκεπτόμενους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2 
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING
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Κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, σε ένα εξαίσιο τοπίο. Στην είσοδο της 
Καλαμπάκας, μόλις 200 μ. από την κεντρική πλατεία. Δωμάτια Superior και Deluxe. Διαθέτει 
εσωτερική πισίνα, Spa, γυμναστήριο, εστιατόριο, μπαρ.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Divani
Meteora 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/12, 17/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

Καλαμπάκα
Μετέωρα
1η μέρα: Αθήνα - Λίμνη Πλαστήρα - Καλαμπάκα
Αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό το Φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα. Άφιξη 
και περιήγηση στα όμορφα χωριά της: Μεσενικόλα, Μορφοβούνι (γενέτειρα του 
Ν. Πλαστήρα), Κρυονέρι, Μπεζούλα, Νεοχώρι, Μπελοκομίτη και καταλήγουμε 
στο φράγμα, μήκους 220μ. Στάση για φωτογραφίες και αγορές ντόπιων προϊ-
όντων. Συνεχίζουμε με το γύρο της λίμνης. Προαιρετικό γεύμα με θέα τη λίμνη 
και άφιξη στο νεόκτιστο GRAND METEORA 4* ή DIVANI METEORA 4* αργά το 
απόγευμα. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Μονές Μεγάλου Μετεώρου & Αγ. Στεφάνου - Τρίκαλα
Πρωινό και μετάβαση στα Μετέωρα, όπου θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση από 
επίσημο ξεναγό σε δύο από τις πιο αξιόλογες μονές, Μεγάλου Μετεώρου και 
Αγίου Στεφάνου. Ακολουθεί επίσκεψη στην ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, 
στο κέντρο της πόλης. Χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για τα Τρίκαλα, όπου 
θα έχουμε τη δυνατότητα για βόλτα στην παλιά πόλη και στον πεζόδρομο με τα 
πολλά καταστήματα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Μέτσοβο - Μουσείο Μανιταριών και Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων
Πρωινό και μετάβαση στο παραδοσιακό Μέτσοβο, στην οροσειρά της Πίνδου, σε 
υψόμετρο 1160μ. Επίσκεψη στη μητρόπολη Αγία Παρασκευή, έπειτα στο Αρχοντικό 
Τοσίτσα με την αξιόλογη συλλογή λαογραφικού υλικού. Σειρά έχει η Πινακοθήκη. 
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στην Καλαμπάκα, όπου θα επισκε-
φθούμε 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 (1283), στη γέφυρα του Αγ. 
Βησσαρίωνα. Συνεχίζουμε για την Ελάτη (παλαιότερα Τύρνα), μέσα στο ομώνυμο 
δάσος. Σταματάμε για καφέ και συνεχίζουμε για το Περτούλι, με τα χαρακτηριστικά 
πέτρινα σπίτια, σε υψόμετρο 1050μ. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-10

17/2 Smile Price 3 167 € 144 € 197 € 104 €

17/2 3 185 € 160 € 219 € 115 €

16/2 Smile Price 4 224 € 203 € 280 € 144 €

16/2 4 249 € 225 € 295 € 160 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Ξενάγηση από διπλωματούχο ξεναγό στις μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου Στεφάνου 
• Διαμονή στο νεόκτιστο Grand Meteora 4* στο Καστράκι ή Divani Meteora 4* στην Καλαμπάκα • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξε-
νοδοχείου • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους 

EARLY
BOOKING

Βρίσκεται στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα και σε απόσταση «αναπνοής» από 
τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων. Διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια με TV, Wi-Fi, 

σεσουάρ. Εστιατόριο, καφέ-μπαρ, σαλόνι με τζάκι, πάρκινγκ και Wi-Fi.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand
Meteora

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 3-10 2ο παιδί 3-10

17/2 2 102 € 80 € 135 € 45 € 55 €

16/2 3 149 € 118 € 199 € 67 € 79 €

ΔΩΡΟ! 
H ξενάγηση στις Μονές 
Μεγάλων Μετεώρων 

και Αγ. Στεφάνου

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1o παιδί 9-12

17/2 2 125 € 90 € 205 € 85 €

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/2
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Κοζανίτικο Καρναβάλι
«Μπουρανίδες»
1η μέρα: Αθήνα - Λάρισα

Πρωινή αναχώρηση με κατεύθυνση προς τη Λάρισα. Άφιξη και περιήγηση στο 
κέντρο της πόλης. Χρόνος για γεύμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της επιλογής 
σας GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5* ή DIVANI PALACE 5*. Δείπνο.

2η μέρα: 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-Λα-
ογραφικό Μουσείο και Φυσικής Ιστορίας. Ελεύθερος 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. Η πόλη γλεντά από τις προηγούμενες 
μέρες τιμώντας τον Διόνυσο, όμως αυτήν τη μέρα η γιορτή κορυφώνεται με το 
«Μπουρανί», όπου θα απολαύσετε την παραδοσιακή χορτόσουπα χωρίς λάδι. 
Η προετοιμασία της εορταστικής σούπας πλαισιώνεται με Διονυσιακές τελετές, 
τολμηρές μεταμφιέσεις και πειράγματα, που συνθέτουν το μοναδικό πνεύμα του 
τοπικού εθίμου! Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Αναχ. Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
2-6

1ο παιδί 
6-12

17/2 3 199 € 180 € 290 € 80 € 150 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5* ή στο Divani Palace 
5* στη Λάρισα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μία βραδιά με μουσική DJ • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Οι είσοδοι στους χώρους 
επίσκεψης • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΛΑΡΙΣΑ

Larissa Imperial

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

Άφιξη Νύχτες
2κλινο 

Bng
2κλινο 

Mb
3ο άτομο

1κλινο 
Bng

1κλινο 
Sup

1ο παιδί 
6-12

17/2 2 113 € 123 € 61 € 185 € 209 € 35 €

16/2 3 159 € 175 € 79 € 265 € 299 € 47 €

Bng: Bungalow, Mb: Main Building, Sup: Superior

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Ένα ξενοδοχείο-κόσμημα μέσα στην πόλη της Λάρισας, μόλις 5 λεπτά από το κέντρο.
Διαθέτει 87 δωμάτια, 54 μπανγκαλόου και 9 σουίτες με κλιματισμό, σεσουάρ, δορυφορική 
τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi. Εσωτερική πισίνα, Spa, γυμναστήριο, εστιατόριο, μπαρ, πάρκινγκ.

Μοντέρνο και πολυτελές ξενοδοχείο στην «καρδιά» της πόλης, πάνω σε πεζόδρομο. Οι χώροι 
φιλοξενίας διακρίνονται σε Deluxe, Executive και Σουίτες. Στο Divani Palace υπάρχει εστιατό-
ριο και lounge μπαρ, Spa με εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα.

ΛΑΡΙΣΑ

Divani
Palace

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1o παιδί 6-12

17/2 2 125 € 90 € 205 € 85 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Grecotel

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Αναχ. Ημέρες 2κλινο 
Bng

2κλινο 
Mb

3ο 
άτομο

1κλινο 
Bng

1κλινο 
Mb

1ο παιδί 
2-6

1ο παιδί 
6-12

17/2 3 185 € 195 € 140 € 255 € 270 € 90 € 108 €

Bng: Bungalow, Mb: Main Building

GRECOTEL LARISSA IMPERIAL

DIVANI PALACE LARISSA
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Λευκαδίτικο 
Καρναβάλι
1η μέρα: Αθήνα - Μονή Φανερωμένης - Λευκάδα 
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη και καταπρά-
σινη Λευκάδα. Επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης. 
Γεύμα στην περιοχή της Λυγιάς και άφιξη στο ξενοδο-
χείο IONIAN BLUE HOTEL & SPA 5* Lux. Τακτοποίη-
ση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Γύρος του νησιού 
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το πανέ-
μορφο νησί κάνοντας έναν πανοραμικό γύρο. Στον 
Συβρό θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελιάς. Ξενάγηση 
και γευσιγνωσία στα τοπικά προϊόντα. Μετάβαση στα 
Σύβοτα Λευκάδας, ένα μικρό ήσυχο χωριό στο νότιο 
τμήμα του νησιού και ένα από τα πιο γραφικά λιμάνια 
του Ιονίου. Επόμενος σταθμός η Βασιλική για καφέ 
και περίπατο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νυδρί - (προαιρετικά Σκορπιός - Σπη-
λιά Παπανικολή) - Καρναβάλι 
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Νυδρί, 
όπου θα έχουμε χρόνο για περίπατο. Προαιρετική 
κρουαζιέρα στον Σκορπιό, τη Σπηλιά του Παπανικολή 
και το νησί του ποιητή Α. Βαλαώριτη, Μαδουρή. Στη 
συνέχεια θα μεταβούμε στην πόλη της Λευκάδας για 
να παρακολουθήσουμε τις καρναβαλικές εκδηλώ-
σεις, που κορυφώνονται με την παρέλαση των αρμά-
των. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Λευκάδα - Αθήνα 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε 
τους χώρους του ξενοδοχείου, το τοπίο, την εσωτε-
ρική θερμαινόμενη πισίνα και τις περιποιήσεις του 
Spa. Το μεσημέρι Σαρακοστιανός μπουφές με πολλά 
εδέσματα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιά-
μεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα & η 
επίσκεψη στη σπηλιά Παπανικολή. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Sup

3ο 
άτομο

1κλινο 
Sup

1ο 
παιδί

17/2 3 189 € 165 € 229 € 90 €

16/2 4 249 € 214 € 310 € 105 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδο-
χείο Ionian Blue Hotel &Spa 5* Lux στη Νικιάνα • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Είσοδοι στους χώρους επίσκεψης • Η κρουα-
ζιέρα στον Σκορπιό • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Απόκριες 
στη Σκύρο
1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό την 
Κύμη και τη Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. 
Επίσκεψη στο μοναστήρι και μετάβαση στην Κύμη και 
το Λαογραφικό Μουσείο της. Χρόνος στην παραλία 
για γεύμα και επιβίβαση στο φέρι-μποτ για τη Σκύρο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NEFELI 4* στη Χώρα και 
μετάβαση στην κεντρική πλατεία, όπου θα παρακο-
λουθήσουμε τους «κουδουνάτους», οι οποίοι σήμερα 
πλημμυρίζουν τα σοκάκια της Σκύρου υπό τον ήχο 
των κουδουνιών και ξεσηκώνουν τους κατοίκους! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Χώρα - Γύρος νησιού
Πρωινό και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί. Επί-
σκεψη στη Μονή Γεωργίου και ξενάγηση στο Αρχαιο-
λογικό και το Ιστορικό Μουσείο Φαλτάιτς. Περιήγηση 
στη βόρεια πλευρά της Σκύρου με τις υπέροχες παρα-
λίες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Νότιο τμήμα - Χώρα
Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο τμήμα του νη-
σιού, όπου θα φτάσουμε μέχρι τη Δάφνη και θα ξε-
ναγηθούμε από τοπικό ξεναγό. Καιρού επιτρέποντος 
θα πάμε μέχρι το Οροπέδιο Άρι, φυσικό βιότοπο του 
Σκυριανού αλόγου. Επιστροφή στη Χώρα όπου σήμε-
ρα θα διασκεδάσουμε με το έθιμο «Τράτα». Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Χώρα - Λιναριά - Κύμη - Αθήνα
Πρωινό και μετάβαση στην κεντρική πλατεία, όπου 
θα γλεντήσουμε μαζί με τους ντόπιους. Μεταφορά 
στη Λιναριά, πέρασμα με φέρι-μποτ στην Κύμη. Άφιξη 
στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο 1ο 

παιδί

16/2 Smile Price 4 279 € 209 € 360 € 195 €

16/2 4 299 € 229 € 380 € 208 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδο-
χείο Nefeli 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος 
- Κύμη • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβά-
νονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε αρχαιολογικούς 
χώρους και μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Του Κουτρούλη ο γάμος! 

Μεσσηνία
1η μέρα: Αθήνα - Καλαμάτα
Πρωινή αναχώρηση και άφιξη στην Καλαμάτα. Επί-
σκεψη στο Αρχαιολογικό και το Λαογραφικό Μουσείο 
και στη συνέχεια 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. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο ELITE CITY RESORT 4*. Δείπνο.
2η μέρα: Μονή Βουλκάνου - Αρχαία Μεσσήνη - 
Μεσσήνη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη Μονή Βουλκάνου. 
Άφιξη και προσκύνημα. Επόμενη επίσκεψη στην Αρ-
χαία Μεσσήνη. 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 πανέ-
μορφες ακτές της Μεσσηνιακής Μάνης. Φθάνουμε 
στο παραθαλάσσιο χωριό Καρδαμύλη. Θα επισκε-
φθούμε τον Πύργο του Μούρτζινου. Χρόνος για πε-
ρίπατο και καφέ κι έπειτα θα επιστρέψουμε στην Κα-
λαμάτα για να παρακολουθήσουμε τις καρναβαλικές 
εκδηλώσεις που κορυφώνονται με την παρέλαση των 
αρμάτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
4η μέρα: Πύλος - Μεθώνη («του Κουτρούλη ο 
γάμος»)
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την Πύλο και τη Με-
θώνη. Επίσκεψη στο κάστρο, αν είναι ανοικτό. Σήμε-
ρα αναβιώνει το έθιμο «του Κουτρούλη ο γάμος». Οι 
οργανωτές μοιράζουν (δωρεάν) φασολάδα, λαγάνα, 
κρασί και διάφορα Σαρακοστιανά. Επιστροφή στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο 1ο 

παιδί

17/2 3 190 € 155 € 247 € 80 €

16/2 4 249 € 199 € 339 € 95 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πο-
λυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Elite City Resort 4* στην Καλαμάτα • Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: 
• Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους και σπήλαια • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

EARLY
BOOKING

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

NEFELI HOTELIONIAN BLUE



53ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:30

Παραδοσιακό 
Καρπενήσι
1η μέρα: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες 
- Καρπενήσι
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Μέσω 
μιας υπέροχης διαδρομής φτάνουμε στο ιστορικό 
Κεφαλόβρυσο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. 
Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό των Κορυ-
σχάδων, με το μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Άφιξη στο 
Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LECADIN 
3*. Δείπνο.
2η μέρα: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού
Πρωινό και αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι 
της Παναγίας Προυσιώτισσας. Ελεύθερος χρόνος για 
προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της μονής. 
Συνεχίζουμε για το Μικρό χωριό, χτισμένο μέσα σε 
πυκνό ελατόδασος απέναντι από το Μεγάλο χωριό. 
Μετάβαση στο Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του 
όρους Χελιδόνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρ-
νας - Λίμνη Κρεμαστών
Πρωινό και αναχώρηση για τα γραφικά χωριά Ανατο-
λική και Δυτική Φραγκίστα. Επίσκεψη στη Μονή Τα-
τάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Συνεχίζουμε με τη 
Λίμνη Κρεμαστών, τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της 
χώρας μας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Καρπενήσι - «Saloon» - Αθήνα
Πρωινό και βόλτα στο Πάρκο Τουριστικής Ιππασίας 
και Περιπέτειας «Saloon», ένα ξύλινο καταφύγιο που 
συνδυάζει την ομορφιά της Ελληνικής Δύσης και την 
παράδοση του Αμερικανικού Νότου. Συνεχίζουμε με 
το Καρπενήσι για αγορές τελευταίας στιγμής (γλυκά 
κουταλιού, τυρί, κ.ά.). Πορεία επιστροφής. Άφιξη στην 
Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

 Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο Παιδί

16/2 Smile Price 4 197 € 140 € 248 € 86 €

16/2 4 219 € 155 € 275 € 95 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξε-
νοδοχείο Lecadin 3*στο Καρπενήσι • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Λακωνική 
Μάνη
1η μέρα: Αθήνα - Ναός Επικούρειου Απόλλωνα 
- Σπάρτη
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες 
στάσεις φθάνουμε στον «Παρθενώνα» της Πελοπον-
νήσου, το ναό του Επικούρειου Απόλλωνα. Επόμενος 
σταθμός μας η Ανδρίτσαινα, ένα από τα ομορφότερα 
πέτρινα χωριά της Πελοποννήσου. Χρόνος για γεύμα 
και αναχώρηση για τη Σπάρτη. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο MANIATIS HOTEL 3*. Δείπνο.
2η μέρα: Μυστράς - Αρχαιολογικό Μουσείο - 
Μουσείο Ελιάς
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυζαντινή Καστροπολι-
τεία του Μυστρά. Περιήγηση και επίσκεψη στο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο. Επόμενος σταθμός το Μουσείο Ελιάς 
και Ελληνικού Λαδιού. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη για 
βόλτα και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σπάρτη - Γύθειο
Πρωινό και αναχώρηση για το Γύθειο. Επίσκεψη στο 
νησάκι Κρανάη, όπου σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν 
το καταφύγιο του Πάρη και της Ωραίας Ελένης. Εκεί βρί-
σκεται και ο πύργος του Τζανετάκη, στον οποίο στεγάζε-
ται το Μουσείο της Μάνης. Επίσης, στο νησάκι υπάρχει ο 
Φάρος που κατασκευάστηκε το 1873 και πρωτολειτούρ-
γησε με πετρέλαιο. Χρόνος για γεύμα στα ταβερνάκια 
της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Σπάρτη - Ναύπλιο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύ-
πλιο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και επίσκε-
ψη στα αξιοθέατα (Άγιος Σπυρίδωνας, Παλιά Πόλη, 
Πλατεία Συντάγματος). Επιστροφή στην Αθήνα αργά 
το απόγευμα.

Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 1η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

16/2 Smile Price 4 204 € 199 € 269 €

16/2 4 225 € 219 € 289 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πο-
λυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Maniatis Hotel 3* στη Σπάρτη • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Μυθική Αρκαδία 
Σπήλαιο Κάψια
1η μέρα: Αθήνα - Αγ. Φωτεινή - Οινοποιείο Κα-
λόγρη - Χιονοδρομικό Οστρακίνας - Τρίπολη
Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθά-
νουμε στο Μαντινειακό Πεδίο και το ναό Αγίας Φωτει-
νής. Συνεχίζουμε για το Οινοποιείο Καλόγρη, όπου θα 
ξεναγηθούμε. Επόμενος σταθμός μας το Μαίναλο και 
το Χιονοδρομικό Κέντρο Οστρακίνα (καιρού επιτρέπο-
ντος). Άφιξη και τακτοποίηση στο ARCADIA 3* στην 
Τρίπολη. Δείπνο.
2η μέρα: Χρυσοβίτσι - Λιμποβίσι - Ελάτη - Βυτίνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χρυσοβίτσι. Επίσκεψη 
στο Μουσείο Δασικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε για το Λι-
μποβίσι και το σπίτι του Γέρου του Μοριά, που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο. Θα γνωρίσουμε την Ελάτη και 
θα γευματίσουμε στη Βυτίνα. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.
3η μέρα: Καρύταινα - Στεμνίτσα - Δημητσάνα - 
Λαγκάδια
Πρωινό και αναχώρηση για την Καρύταινα, μια κα-
λοδιατηρημένη Μεσαιωνική καστροπολιτεία. Χρόνος 
για καφέ και επίσκεψη στο πεντάτοξο γεφύρι του 
Αλφειού. Επόμενος σταθμός μας η Στεμνίτσα, παλιό 
κέντρο αργυροχρυσοχοΐας. Θα μεταβούμε στην ιστο-
ρική Δημητσάνα, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και 
γεύμα. Το απόγευμα καφές στα Λαγκάδια. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών - Σπή-
λαιο Κάψια - Λεβίδι - Αθήνα
Αναχώρηση για τη Μονή Αγίου Νικολάου Βαρσών. Έπει-
τα θα μεταβούμε στο Σπήλαιο Κάψια. Επόμενος σταθμός 
μας το Λεβίδι για γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

17/2 Smile Price 3 164 € 125 € 205 €

17/2 3 185 € 145 € 225 €

16/2 Smile Price 4 226 € 170 € 285 €

16/2 4 247 € 189 € 299 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενο-
δοχείο Arcadia Hotel 3* στην Τρίπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
σπήλαια • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



54 ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

Καρναβάλι Σοχού
Θεσσαλονίκη
1η μέρα: Αθήνα - Βεργίνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη στη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω 
από το μεγάλο Τύμβο με τους βασιλικούς τάφους. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο PORTO PALACE 5* στη Θεσσα-
λονίκη. Τακτοποίηση στα δωμάτια. 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 ιαμα-
τικά νερά. Συνεχίζουμε για την καταπράσινη Έδεσσα. 
Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους καταρρά-
κτες Κάρανο 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 Αλιστρά-
της. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς την περιο-
χή 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, χοροπη-
δούν και τραγουδούν! Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη. Δείπνο.
4η μέρα: Θεσσαλονίκη (ξενάγηση) - Αθήνα
Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξενα-
γό 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 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Sup

3ο 
άτομο 
Sup

1κλινο 
Sup

1o παιδί
4-12

16/2 4 289 € 195 € 410 € 110 €

Sup: Superior 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Ξενάγηση από δι-
πλωματούχο ξεναγό στην πόλη της Θεσσαλονίκης • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
Porto Palace 5*, στη Θεσσαλονίκη • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Καβάλα 
Καρναβάλι Ξάνθης
1η μέρα: Αθήνα - Καβάλα
Πρωινή αναχώρηση, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ 
και γεύμα. Άφιξη στην όμορφη πόλη της Ανατολι-
κής Μακεδονίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LUCY 
HOTEL 4* στην Καβάλα. Δείπνο.
2η μέρα: Μουσείο Καπνού - Αμφίπολη - Φίλιπ-
ποι - Αγία Λυδία
Πρωινό και επίσκεψη στο Μουσείο Καπνού Καβά-
λας. Μέσω Εγνατίας οδού κατευθυνόμαστε προς την 
Αμφίπολη, όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 
Μουσείο και θα αγναντέψουμε τον Τύμβο. Συνεχί-
ζουμε για τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το βαπτιστήριο της Αγίας 
Λυδίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πομακοχώρια - Καρναβάλι Ξάνθης - 
Πόρτο Λάγος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Παναγίας Καλα-
μούς. Συνεχίζουμε για τα παραδοσιακά Πομακοχώρια, 
από τη Σμίνθη έως τον Εχίνο, διάσπαρτα στη Ροδόπη, 
που τα κατοικούν Πομάκοι. Έπειτα θα μεταβούμε στην 
Ξάνθη, που σήμερα κατακλύζεται από χορούς, τρα-
γούδια και μασκαράδες. Χαρείτε την παρέλαση των 
αρμάτων και ζήστε τον ξέφρενο ρυθμό του τοπικού 
Καρναβαλιού! Στο γυρισμό θα επισκεφθούμε το Πόρ-
το Λάγος και τη Βιστωνίδα. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.
4η μέρα: Καβάλα - Αθήνα
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη 
με τα επιβλητικά μνημεία και το σύγχρονο ρυθμό. 
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 ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Cv

2κλινο 
Sv

3ο 
άτομο Cv

1κλινο 
Cv

16/2 Smile Price 4 224 € 242 € 194 € 309 €

16/2 4 249 € 269 € 215 € 325 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενο-
δοχείο Lucy Hotel 4* στην Καβάλα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

Tζουμέρκα 
Πρέβεζα
1η μέρα: Αθήνα - Πρέβεζα
Αναχώρηση για την Πρέβεζα  μέσω Ρίου-Αντιρίου, φτά-
νουμε στην όμορφη πόλη με το νησιώτικο χρώμα, πε-
ρίπατος και γνωριμία με την παλιά πόλη με τα γραφικά 
στενά δρομάκια, το πεζόδρομο με τα πολλά καταστήμα-
τα, τον Άγιο Χαράλαμπο πολιούχο της πόλης ο οποίος 
βρίσκεται χτισμένος στη θέση παλαιότερου ναού με το 
Ενετικό ρολόι – πύργο του (1752) και τα πολλά ουζερί. 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο Margarona Royal 3* Δείπνο. ν γραφικό 
πεζόδρομο στο λιμάνι και την έντονη νυχτερινή ζωή τον 
γραφικό πεζόδρο

2η μέρα: Tζουμέρκα (Άγναντα - Πράμαντα – Σπή-
λαιο Ανεμότρυπας - Mελισσουργοί)
Πρωινό και αναχώρηση για τα σκαρφαλωμένα στα βου-
νά χωριά  των Τζουμέρκων, με τη μοναδική ομορφιά. 
Πέρασμα από τα Άγναντα. Κατόπιν επίσκεψη στο Σπήλαιο 
Ανεμότρυπας (έξοδα ατομικά), με τα τρία επίπεδα όπου 
το μεσαίο έχει αξιοποιηθεί τουριστικά, και ο ποταμός που 
φαίνεται στο τέλος του μονοπατιού δημιουργεί  έναν 
δίμετρο καταρράκτη. Επόμενος σταθμός τα Πράμαντα, 
ονομαστό μαστοροχώρι, με την Ηπειρώτικη αρχιτε-
κτονική. Είναι ο μεγαλύτερος οικισμός στα Τζουμέρκα 
και αποτελεί μέρος του έντονου ανάγλυφου και των 
εντυπωσιακών τοπίων της περιοχής. Ελεύθερος χρό-
νος για γεύμα και στην συνέχεια θα πιούμε καφέ στους 
ιστορικούς Μελισσουργούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.

3η μέρα: Νεκρομαντείο - Αθήνα
Πρωινό  και αναχώρηση για το Νεκρομαντείο Εφύρας 
(έξοδα ατομικά) στις βορειοδυτικές όχθες της Λίμνης 
Αχερουσίας η οποία αποτελούσε την είσοδο του κόσμου 
των ψυχών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για τα κούλουμα 
και το μεσημέρι πορεία επιστροφής για Αθήνα μέσω της 
γέφυρας Ρίου - Αντιρίου.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο 1ο παιδί 

4-10

17/2 3 175 € 145 € 228 € 90 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξε-
νοδοχείο Margarona Royal 3*, στην Πρέβεζα• Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους 

ΔΩΡΟ Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

MARGARONA ROYALLUCY HOTEL



55ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2, 17/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Καρναβάλι 
Νάουσας
1η μέρα: Αθήνα - Άγιος Διονύσιος
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 Λιτό-
χωρο. Χρόνος για γεύμα. Το απόγευμα τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο MEDITERRANEAN VILLAGE 5* στην 
Παραλία Κατερίνης. Δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα - Μονή Σουμελά
Πρωινό, αναχώρηση για τη Βεργίνα, άφιξη και ξενά-
γηση στο Μουσείο. Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του 
Βερμίου. Επίσκεψη στην επιβλητική Μονή Παναγίας 
Σουμελά. Χτίστηκε εδώ μετά την καταστροφή της Τρα-
πεζούντας, όταν μεταφέρθηκε από τον Πόντο η εικόνα 
της Παναγίας. Χρόνος στη Βέροια για γεύμα. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Τρία Πέντε Πηγάδια - Καρναβάλι Νάου-
σας («Μπούλες» & «Γενίτσαροι»)
Πρωινό και αναχώρηση για το χιονοδρομικό κέντρο 
Τρία Πέντε Πηγάδια. Έπειτα θα επισκεφθούμε τη Νά-
ουσα, που γιορτάζει την Αποκριά με τις «Μπούλες» 
και τους «Γενίτσαρους»! Με τις παραδοσιακές φορε-
σιές και τις κουδούνες πλημμυρίζει η πόλη από κό-
σμο, παρελάσεις, χορούς 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. Στη συνέχεια κατευθυνόμα-
στε προς τα Αμπελάκια, παραδοσιακό οικισμό που 
φημίζεται για τα σπουδαία αρχοντικά του. Χρόνος για 
γεύμα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Sup

3ο 
άτομο 1κλινο

17/2 3 179€ 205€ 169€ 225€

16/2 4 239€ 275€ 225€ 305€

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυ-
τελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Ξενάγηση από 
διπλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα • Διαμονή στο Mediterranean Village 
5* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αποκριάτικη βραδιά με ζωντανή μουσική • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • 
Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Εισιτήριο στο Μουσείο της Βεργίνας • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

Δράμα 
Καρναβάλι Ξάνθης
1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις 
για καφέ και γεύμα φτάνουμε στην όμορφη Δράμα, 
στους πρόποδες του όρους Φαλακρού. Τακτοποίηση 
στο ολοκαίνουργιο κεντρικό ξενοδοχείο HYDRAMA 
GRAND 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Σπήλαιο πηγών Αγγίτη - Οχυρό Λίσσε
Πρωινό και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 
πόλης. Αναχώρηση για τις πλαγιές του Φαλακρού, 
όπου θα επισκεφθούμε το σπήλαιο πηγών Αγγίτη ή 
Μααρά με το ποτάμι, μήκους 12χλμ., που ρέει στα 
έγκατα της γης. Θα συνεχίσουμε για να δούμε το Οχυ-
ρό Λίσσε, κατασκευασμένο μέσα στο λόφο που υψώ-
νεται στην πεδιάδα του Νευροκοπίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Δράμα - Φράγμα Θησαυρού - Καρνα-
βάλι Ξάνθης
Πρωινό και αναχώρηση για το Παρανέστι. Μέσω 
μαγευτικής διαδρομής με το πούλμαν φτάνουμε στο 
Φράγμα Θησαυρού. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε 
για την παλιά και αρχοντική Ξάνθη. Σήμερα η πόλη 
κατακλύζεται από χορούς, τραγούδια και μασκαρά-
δες. Χαρείτε την παρέλαση των φαντασμαγορικών 
αρμάτων και ζήστε τον ξέφρενο ρυθμό! Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Σπήλαιο - Αλιστράτη - Αθήνα
Πρωινό, φόρτωση αποσκευών στο πούλμαν και ανα-
χώρηση για να δούμε το σπήλαιο της Αλιστράτης. 
Έχει πανύψηλες οροφές με τεράστιους σταλακτίτες, 
καθώς και ένα σπανιότατο μικροδιάκοσμο από «εκ-
κεντρίτες», ένα είδος σταλακτιτών που αναπτύσσονται 
προς διάφορες κατευθύνσεις. Συνεχίζουμε για Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Cv

2κλινο 
Lv

3ο 
άτομο

1κλινο 
Cv

16/2 4 295 € 310 € 255 € 395 €

Cv: City View, Lv: Lake View 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πο-
λυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο 
ξενοδοχείο Hydrama Grand 5*, στη Δράμα • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία, σπήλαια και αρχαιολο-
γικούς χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/2 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Σέρρες 
Μπάνσκο
1η μέρα: Αθήνα - Σέρρες
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες 
στάσεις άφιξη στις Σέρρες, στο ξενοδοχείο SIRIS 
HOTEL 4* στον Λευκώνα. Δείπνο.
2η μέρα: Οχυρό Ρούπελ - Κερκίνη - Άνω Πορόια
Πρωινό και επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών 
Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολουθώντας τη διαδρομή προς 
τον Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρα-
τιωτικό Μουσείο και σε τμήματα των Οχυρών. Συνεχί-
ζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, που δημιουργήθηκε από 
φράγμα στον ποταμό Στρυμόνα. Χρόνος ελεύθερος 
για περίπατο και προαιρετική βαρκάδα, αλλά και φα-
γητό. 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 καλύ-
τερα 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: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Επίσκε-
ψη στο ναό του πολιούχου Αγ. Δημητρίου, χρόνος 
ελεύθερος για καφέ και βόλτα στην Πλατεία Αριστοτέ-
λους. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ 

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο 
άτομο 1κλινο 1ο 

παιδί

16/2 Early 4 215 € 182 € 264 € 149€

16-Φεβ 4 236 € 201 € 285 € 165€

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτε-
λές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενο-
δοχείο Siris Hotel 4* στον Λευκώνα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους • 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση: Απαραίτητο διαβατήριο ή 
ταυτότητα νέου τύπου για την επίσκεψη στη Βουλγαρία.

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 23/1 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

HYDRAMA GRANDMEDITERRANEAN VILLAGE
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Λίμνη Τσιβλού - 
Ζαρούχλα

Πρωινή αναχώρηση στις 08:00 για την Ακράτα. Ανηφο-
ρίζοντας στις πλαγιές του Χελμού φτάνουμε στη γραφική 
Λίμνη Τσιβλού. Τα σκουροπράσινα νερά της περιτριγυρί-
ζονται από πεύκα, έλατα και άλλα δέντρα, συνθέτοντας 
ένα πανέμορφο τοπίο σε υψόμετρο 700μ. Από εδώ συ-
νεχίζουμε για τη Ζαρούχλα. Ελεύθερος χρόνος για πε-
ρίπατο και γεύμα. Επιστροφή το απόγευμα στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΉ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕ 22€
Αγ. Φωτεινή 
Οινογευσία - Οστρακίνα

Πρωινή αναχώρηση στις 08:00 π.μ. από Αθήνα με 
προορισμό το Μαντινειακό πεδίο και το ναό Αγίας 
Φωτεινής. Επίσκεψη στο παραδοσιακό οικογενειακό 
οινοποιείο Σπυρόπουλου για οινογευσία. Συνεχίζουμε 
για το Μαίναλο και το χιονοδρομικό κέντρο Οστρακίνα. 
Θα ακολουθήσει γεύμα στο Λεβίδι και το απόγευμα 
πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΉ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Θεοφάνια στη Λίμνη 
Βουλιαγμένης

Πρωινή αναχώρηση στις 07:30 π.μ. για το Λουτρά-
κι. Άφιξη στην Ιερά Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
όπου θα τελεσθεί Μέγας Αγιασμός στη λιμνοθάλασσα 
Βουλιαγμένης. Επίσκεψη στη Μονή Οσίου Παταπίου. 
Μετάβαση στο κοσμοπολίτικο Λουτράκι, γεύμα, καφές 
και περίπατος κατά μήκος της παραλίας. Πορεία επι-
στροφής στην Αθήνα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αγιασμός στη Χαλκίδα 
Στενή Ευβοίας

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τη Χαλκίδα. Αγια-
σμός των Υδάτων με κατάδυση του Σταυρού και απε-
λευθέρωση λευκών περιστεριών! Χρόνος στην πόλη 
για καφέ και περίπατο και το μεσημέρι μετάβαση στη 
Στενή Ευβοίας (καιρού επιτρέποντος) για γεύμα σε τα-
βέρνα. Κατά την επιστροφή μας στην Αθήνα θα πιούμε 
καφέ στην Αρτάκη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Αράχωβα 
Χιονοδρομικό Παρνασσού

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ., στάση στο ύψος της Λιβα-
δειάς. Συνεχίζουμε για το Χιονοδρομικό Κέντρο Κελά-
ρια, σε υψόμετρο 1.800μ. περίπου. Επόμενος σταθμός 
η γραφική Αράχωβα, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρό-
νο για βόλτα στα σοκάκια και γεύμα στα παραδοσιακά 
ταβερνάκια. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδι-
άμεση στάση.

ΚΥΡΙΑΚΉ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΚΥΡΙΑΚΉ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τρίκαλα - Ξυλόκαστρο
Μονή Αγ. Βλασίου

Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 π.μ. για τα δημοφιλή 
Τρίκαλα Κορινθίας. Σε μια καταπράσινη πλαγιά της Ζή-
ρειας, λίγα χιλιόμετρα από την Άνω Συνοικία των Τρικά-
λων, είναι χτισμένη η Μονή Αγίου Βλασίου. Σε σπηλιά 
στα νότια της μονής βρέθηκε η εικόνα του Αγίου. Επι-
στροφή στα Μεσαία Τρίκαλα για γεύμα και το απόγευμα 
βόλτα στο Ξυλόκαστρο. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΉ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΕ 22€ ΜΕ 19€

ΜΕ 20€ ΜΕ 22€ ΜΕ 20€

Ημερήσιες Εκδρομές
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2017-18
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Χιονοδρομικό Κέντρο 
Καλαβρύτων

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. Στάση στον Ισθμό. Συνε-
χίζουμε για το Μέγα Σπήλαιο, το ιστορικό μοναστήρι 
των Καλαβρύτων. Προχωρούμε για να απολαύσουμε 
το Χιονοδρομικό Κέντρο των Καλαβρύτων. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο γραφικό χωριό των Καλαβρύτων. Ελεύ-
θερος χρόνος για φαγητό στις ταβέρνες με ντόπια προ-
ϊόντα και παραδοσιακές γεύσεις. Πορεία επιστροφής.

ΚΥΡΙΑΚΉ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Μονή Κερνίτσας -  
Βυτίνα - Λαγκάδια

Αναχώρηση στις 08:00 π.μ. για τη Μονή Κερνίτσας. Το 
Μοναστήρι «ζει» περίπου 10 αιώνες και θεωρείται το 
αρχαιότερο της Αρκαδίας. Η Βυτίνα είναι ο επόμενος 
σταθμός μας, ορεινό χωριό, «πνιγμένο» στο πράσι-
νο και τα τρεχούμενα νερά. Πριν την επιστροφή μας 
τελευταίος σταθμός είναι τα Λαγκάδια, το «κρεμαστό 
χωριό» της Πελοποννήσου.

ΚΥΡΙΑΚΉ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Καστάνιτσα Αρκαδίας - 
Πάρνωνας

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. για Άργος και Άστρος 
Κυνουρίας με ενδιάμεση στάση. Θα συνεχίσουμε για 
την Καστάνιτσα και καθ’ οδόν θα επισκεφθούμε την 
παλιά Μονή Παλαιοπαναγιάς. Στον Βυζαντινό Πύργο 
του Καψαμπέλη θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα 
μέχρι και τον Αργολικό Κόλπο. Γεύμα στην πλατεία του 
χωριού. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το «απόγευμα»

ΚΥΡΙΑΚΉ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Aράχωβα - «Vagonetto» 
Αγόριανη

Αναχώρηση στις 07:30 π.μ. από Αθήνα με προορισμό τη 
γραφική Αράχωβα. Στάση για καφέ και περίπατο. Συνεχί-
ζουμε για το Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας («Vagonetto»). 
Βόλτα με τα βαγόνια στις παλιές στοές βωξίτη, όπου θα 
δούμε το μουσείο και το θέαμα «Ήχος και Φως» (έξοδα 
ατομικά). Συνεχίζουμε για την Αγόριανη (Επτάλοφος), όπου 
θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΉ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Ναύπλιο -  
Αναπλιώτικο Καρναβάλι

Αναχώρηση στις 10:00 π.μ. με προορισμό το μαγευτι-
κό και κοσμοπολίτικο Ναύπλιο, όπου θα απολαύσετε 
τον περίπατο και τον καφέ σας. Αργά το μεσημέρι κο-
ρυφώνεται το Αναπλιώτικο Καρναβάλι, ένας θεσμός 
για την πόλη. Αφού διασκεδάσουμε στην εορταστική 
ατμόσφαιρα, το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της 
επιστροφής με τις καλύτερες εντυπώσεις.

ΚΥΡΙΑΚΉ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Βυτίνα - Λαγκάδια -  
Έθιμα στη Δημητσάνα

Αναχώρηση στις 10:00 π.μ. για τη γραφική Βυτίνα. Επί-
σκεψη στο ορεινό χωριό Λαγκάδια, με τα πέτρινα αρ-
χοντικά και τα καλντερίμια, τις σκεπαστές αυλές και τις 
σκαλιστές εξώπορτες! Επόμενος σταθμός η Δημητσάνα, 
όπου αναβιώνει το αποκριάτικο έθιμο του Μακαρονά, 
με καρναβαλική παρέλαση, σοκολατοπόλεμο και γλέντι 
με άφθονο κρασί! Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΉ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Καθ. Δευτέρα με Βλάχικο 
Γάμο στη Θήβα

Αναχωρούμε στις 09:30 π.μ. για τη Θήβα. Θα γιορτά-
σουμε με το πλήθος το έθιμο του «βλάχικου γάμου». 
Πρόκειται για μια μεγάλη λαϊκή γιορτή με εμφανή Δι-
ονυσιακά στοιχεία, που λαμβάνει χώρα στο κέντρο της 
πόλης και συγκεντρώνει κάθε χρόνο τόσο ντόπιους όσο 
και πολλούς επισκέπτες. Καταλήγει πάντα σε μεγάλο 
γλέντι. Επιστροφή στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

«Αλευρομουντζουρώματα» 
στο Γαλαξίδι

Αναχωρούμε στις 07:30 π.μ. Στάση στο ύψος της Λιβα-
δειάς. Επόμενος σταθμός η γραφική Αράχωβα, όπου 
θα έχουμε χρόνο για περίπατο. Κατηφορίζουμε μέσω 
Ιτέας στο Γαλαξίδι. Υπέροχη κωμόπολη, γραφική, 
ρομαντική, όπου σήμερα αναβιώνει το τοπικό έθιμο 
«αλευρομουντζουρώματα»! Επιστροφή στην Αθήνα 
με μικρή στάση στην Ιτέα μέσω Δεσφίνας.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Μουσείο Θερμοπυλών
Ιερά Μονή Δαμάστας

Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 π.μ. και με ενδιά-
μεση στάση θα επισκεφθούμε το Κέντρο Ενημέρω-
σης Θερμοπυλών, όπου μέσω εκθεμάτων εικονικής 
πραγματικότητας θα μάθουμε για την ιστορική μάχη. 
Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Δαμάστας, στις πλαγιές του 
όρους Καλλίδρομο. Συνεχίζουμε για τα Καμένα Βούρ-
λα. Γεύμα και περίπατος. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΥΡΙΑΚΉ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕ 22€ ΜΕ 25€ ΜΕ 25€

ΜΕ 22€ ΜΕ 22€ ΜΕ 25€

ΜΕ 20€ ΜΕ 22€ ΜΕ 22€
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 1/12 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:15

Μεσολόγγι
Αιτωλικό-Τριχωνίδα
1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Πετροχώρι

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και μέσω γέφυρας 

Ρίου-Αντιρρίου φτάνουμε στο Μεσολόγγι. Επίσκεψη 

στον κήπο των Ηρώων κι έπειτα στο Μουσείο Ιστορίας 

και Τέχνης Μεσολογγίου. Μετάβαση στη λιμνοθάλασ-

σα με τα γραφικά ξύλινα σπιτάκια που στηρίζονται σε 

πασσάλους. Χρόνος για γεύμα με το φημισμένο αυγο-

τάραχο και το χέλι της περιοχής. Άφιξη στο ξενοδοχείο 

Marpessa Hotel & Spa στο Αγρίνιο. Δείπνο.

2η μέρα: Θέρμο - Λίμνη Τριχωνίδα - Μέγα Δέντρο

Πλούσιο πρωινό και αναχώρηση για το Θέρμο, όπου 

θα επισκεφθούμε το χωριό Μέγα Δέντρο, στο οποίο 

γεννήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Επίσκεψη στην ιερά 

Μονή Αγίου Κοσμά και μετάβαση στη Μονή Αγίας Πα-

ρασκευής, όπου θα δούμε το κρυφό σχολειό και τα 

κέρινα ομοιώματα. Θα ολοκληρώσουμε την περιήγη-

σή μας με το γύρο της Λίμνης Τριχωνίδας (έκταση 96τ.

χλμ.). Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Παραβόλας 

και στο Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Αιτωλικό - Αθήνα

Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για το Αιτωλικό. 

Στη διαδρομή μας θα δούμε το επιβλητικό φαράγγι της 

Κλεισούρας και θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγίας Ελε-

ούσας. Άφιξη στο Αιτωλικό και επίσκεψη στο Κέντρο 

Χαρακτικών Τεχνών - Μουσείο Βάσως Κατράκη. Πε-

ρίπατος και ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Αναχώρηση 

για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/1 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45

Λουτρά Πόζαρ 
Παλαιός Άγ. Αθανάσιος
1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθα-
νάσιος

Αναχώρηση για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσα-
λάν και μέσω Βέροιας φθάνουμε στον ορεινό παραδο-
σιακό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο Lithos Resort & Spa 3* Sup, τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο.

2η μέρα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ

Ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο 
πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο και 
συνεχίζουμε για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, 13χλμ. 
από την Αριδαία. Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του 
Θερμοπόταμου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να απο-
λαύσουμε δωρεάν τις υπηρεσίες του Spa! Δείπνο.

3η μέρα: Νυμφαίο - «Αρκτούρος» - Αθήνα

Πρωινή αναχώρηση για το Νυμφαίο και επίσκεψη στο 
Κέντρο Περιβαλλοντικής Προστασίας της Αρκούδας 
«Αρκτούρος», όπου θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση. 
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και περίπατο. Πορεία επι-
στροφής στην Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/3 • ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Πετρόχτιση & 

παραδοσιακή Mάνη
1η μέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη - Γύθειο 
- Αρεόπολη

Πρωινή αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις 
φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, την καλύτερα 
σωζόμενη Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. 
Μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο. Χρό-
νος για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στην Αρεόπολη, στο 
ξενοδοχείο Kastro Maini. Τακτοποίηση, δείπνο.

2η μέρα: Σπήλαια Διρού - Κοίτα - Πόρτο Κάγιο 
- Γερολιμένας

Πρωινό με τοπικά προϊόντα και επίσκεψη (βαρκά-
δα) στο σπήλαιο Γλυφάδα του Διρού. Συνεχίζου-
με για τον οικισμό Κοίτα, με τα πυργόσπιτα και τα 
σπουδαία Βυζαντινά μνημεία-εκκλησίες. Επόμενος 
σταθμός μας ο πιο διάσημος οχυρωμένος οικισμός 
της Μάνης, η Βάθεια. Καθ’ οδόν για το Ταίναρο θα 
δούμε πολλούς πύργους, καθώς και τα αρχαία λα-
τομεία μαρμάρων. Ακολουθεί επίσκεψη στο λιμάνι 
του Πόρτο Κάγιο. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. Στο 
γυρισμό θα πιούμε καφέ στον Γερολιμένα. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Καλα-
μάτα - 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 (μουσείο). 
Συνεχίζουμε για την Καλαμάτα. Προσκύνημα στην 
πολιούχο Υπαπαντή και ελεύθερος χρόνος για βόλτα 
και γεύμα στο ιστορικό κέντρο. Αναχώρηση για Αθή-
να με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

2/3 3 174 € 150 € 218 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Διαμο-
νή στο ξενοδοχείο Kastro Maini • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους και σπήλαια • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

1/12 3 210 € 170 € 264 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Δια-
μονή στο ξενοδοχείο Μarpessa Hotel & Spa στο Αγρίνιο • Ημιδια-
τροφή καθημερινά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα • Οι είσοδοι στους επισκέψιμους 
χώρους • Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

12/1 3 177 € 144 € 220 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • Δια-
μονή στο ξενοδοχείο Lithos Resort & Spa 3* Sup • Ημιδιατροφή κα-
θημερινά σε μενού • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος 
σε μουσεία, σπήλαια, στο κέντρο ενημέρωσης και σε αρχαιολογικούς 
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο

Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο & ξενάγηση. 
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 ιστο-
ρικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην 
πλατεία του Νεογοτθικού δημαρχείου, 
με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. 
Ελεύθερος χρόνος.

2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε 
για το Ομπεραμεργκάου. Πρόκειται για 
ένα παραμυθένιο χωριό, διάσημο για τα 
υπέροχα ζωγραφισμένα σπίτια και την 
αναπαράσταση των «Παθών» κάθε 10 
χρόνια. Επόμενη στάση μας το Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν, ίσως το ωραιότερο του 
κόσμου, ανάμεσα στις ψηλές κορυφές 
των Άλπεων! Επιστροφή στο Μόναχο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Μόναχο - Γλυπτοθήκη 
Μονάχου - Παλάτι Νίμφενμπουργκ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την 
περίφημη γλυπτοθήκη του Μονάχου, 
ένα αρχαιολογικό μουσείο το οποίο 

αρχικά δημιουργήθηκε από τον Βαυαρό 
βασιλιά Λουδοβίκο Α’ ώστε να στεγάσει 
τη συλλογή αρχαιοτήτων του με Ελλη-
νικά και Ρωμαϊκά γλυπτά. Συνεχίζουμε 
για το παλάτι Νίμφενμπουργκ, «Κάστρο 
της Νύμφης» (ή Νυμφών), ένα παλάτι 
σε στιλ μπαρόκ το οποίο θα δούμε 
εξωτερικά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Νυρεμβέργη

Πρωινό και αναχώρηση για τη Νυ-
ρεμβέργη. Ξενάγηση όπου θα δούμε 
το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά 
κτίρια, τους Γοτθικούς ναούς και τις 
όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz. 
Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά 
κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα 
σοκάκια, γραφικές πλατείες και σιντρι-
βάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο 

σκηνικό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.

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. Η πόλη, η 
οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους, 
αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως 
και την αρχή του 19ου αιώνα ένα 
σημαντικό πολιτικό και οικονομικό 
κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη 
υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια 
με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, 
ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι 
ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μετα-
φορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/12, 24/12, 29/12, 3/1

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Courtyard by Marriott City Center 4* - Mόναχο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

18/12 5 475 €  495 € + 140 €  395 €

24, 29/12 5  515 €  535 € + 150 €  445 €

3/1 5  495 €  515 € + 140 €  425 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa» • Μεταφορές, μετα-
κινήσεις, περιηγήσεις βάσει πρόγραμματος • 4 διανυκτερεύσεις στο Courtyard by Marriott City Center 4* ή 
παρόμοιο • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • 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, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ

Εξαίσια γοητευτική, με 
ευχάριστες αντιθέσεις, 
πληθώρα ενδιαφερόντων 
σταθμών και προορισμών, 
εντυπωσιακά αξιοθέατα, 
Μεσαιωνικά, Νεογοτθικά 
και Αναγεννησιακά μνη-
μεία, άνετη μετακίνηση. 
Μια χώρα στην «καρδιά» 
της Ευρώπης που έχει 
αναμφισβήτητα να προ-
σφέρει κάτι ακόμα και 
στους πιο απαιτητικούς!

Γιορτές σε παραμυθένια κάστρα  

Μόναχο - Βαυαρία
Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν - Γλυπτοθήκη Μονάχου - Παλάτι Νίμφενμπουργκ - 
Νυρεμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ

EARLY
BOOKING
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1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη 
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και ακολουθεί 
πανοραμική ξενάγηση στα πιο σπουδαία 
αξιοθέατα. 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. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το Ανάκτορο Σενμπρούν, 
όπου θα ξεναγηθούμε στα κυριότερα 
δωμάτια και θα περπατήσουμε για λίγο 
στους διαδρόμους του. Μεταφορά & τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο. Μια καλή ιδέα είναι η 
επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη αγορά.
2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι 
αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί 
θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο 
του Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το 
ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και 
της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός 
η λουτρόπολη Μπάντεν. Επιστροφή στη 
Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 
(προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλα-
κτικά προτείνουμε (προαιρετικά) ολοήμε-
ρη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα 
του Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να 

λέγεται «πόλη της μελωδίας». Χτισμένη 
στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει 
πολλά αξιοθέατα. Ανάμεσα στα κυρι-
ότερα σημεία ενδιαφέροντος οι κήποι 
του Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι 
του Μότσαρτ, ο ναός του Αγ. Πέτρου, τα 
βασιλικά ανάκτορα, η εκκλησία των Κα-
πουτσίνων κ.ά. Χρόνος για βόλτα, αγορές 
ή ακόμα και για να απολαύσει κανείς την 
υπέροχη θέα από το κάστρο της πόλης. 
Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
4η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να 
κάνετε αγορές στους στολισμένους 
κεντρικούς δρόμους της Βιέννης.
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα 
(προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προ-
αιρετικά σας προτείνουμε μια εκδρομή 
στη «Μικρή Βιέννη του Δούναβη», την 
Μπρατισλάβα. Από τις ομορφότερες 
πόλεις που βρίσκονται πάνω στην πορεία 
του Δούναβη, προικισμένη με ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική γοητεία, νοσταλγικές 
εικόνες του χθες και διάχυτη νεανική 
κουλτούρα. Περιήγηση, επιστροφή στη 
Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 24/12, 30/12, 31/12

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

 Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12,  24/12
5 & 6

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Austria Trend Ananas 4* 465 € 495 € +130 € 395 €

Imperial Riding School 4*Sup 515 € 545 € +130 € 415 €

Hilton Vienna 5* 595 € 625 € +230 € 495 €

Hilton Danube 4*  
για 4μελής οικογένειες

2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών 
1680 € σε 4κλινο οικογενειακό δωμάτιο

30/12 5

Austria Trend Ananas 4* 525 € 575 € +180 € 455 €

Hilton Vienna 5* 695 € 745 € +400 € 625 €

Hilton Danube 4*  
για 4μελής οικογένειες

2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών  
1980 € σε 4κλινο οικογενειακό δωμάτιο

31/12 6

Austria Trend Ananas 4* 565 € 595 € +185 € 495 €

Hilton Vienna 5* 745 € 795 € +460 € 675 €

Hilton Danube 4*  
για 4μελής οικογένειες

2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών  
2180 € σε 4κλινο οικογενειακό δωμάτιο

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian» • 4, 5 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα 
Δάση • Μεταφορές/ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα για όλα τα ξενοδοχεία • Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 
75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 € • Είσοδοι σε μουσεία, 
αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

EARLY
BOOKING

Χριστούγεννα σε λευκό φόντο

Γιορτές στη Βιέννη
Δάση Βιέννης - Μάγιερλινγκ - Σάλτσμπουργκ - Μπρατισλάβα

HILTON DANUBE

AUSTRIA TREND ANANAS

IMPERIAL RIDING

HILTON VIENNA



62 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΔΙΑ62 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

17/12 5 445 € 495 € +160 € 405 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη & Μόναχο - Αθήνα με την «Lufthansa 
Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις στη Νυρεμβέργη με πρωινό σε ξενοδοχείο 4* • Μεταφορές, εκδρομές, περιη-
γήσεις με πολυτελές/κλιματιζόμενο πούλμαν βάσει προγράμματος • Έμπειρος συνοδός/ξεναγός καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 160 € • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • 
Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/12

Χριστουγεννιάτικες αγορές 

Νυρεμβέργη
Φρανκφούρτη - Ρότενμπουργκ - Βαμβέργη - Ρέγκενσμπουργκ - 
Βαλχάλα - Μόναχο

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη
Πρωινή πτήση για τη Φρανκφούρτη, άφιξη και περιήγηση στο παλιό κομμάτι της 
πόλης-γενέτειρας του Γκαίτε, όπου θα δούμε το σιντριβάνι, την εκκλησία του Αγ. Νι-
κολάου, τα κουκλίστικα σπίτια της Romerberg κ.ά. Θα καταλήξουμε στον ποταμό Μάιν, 
που θα μας επιτρέψει να απολαύσουμε το θέαμα των ουρανοξυστών του οικονομικού 
κέντρου της Ευρώπης, το λεγόμενο «Μάινχαταν». Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύ-
θερο απόγευμα στην εορταστική αγορά, τη μεγαλύτερη της Γερμανίας!
2η μέρα: Φρανκφούρτη - Ρότενμπουργκ - Νυρεμβέργη
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότενμπουργκ. Το όνομά του σημαίνει «κόκκινο 
φρούριο», λόγω του χρώματος στις σκεπές των κτιρίων, ενώ οι περισσότερες κατοι-
κίες και τα καταστήματα χρονολογούνται στο 1560. Συνεχίζουμε για τη Νυρεμβέργη. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια, επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη αγορά στην παλιά πόλη.
3η μέρα: Νυρεμβέργη - Βαμβέργη
Πρόγευμα και ξενάγηση. Το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί ναοί 
και οι όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω. 
Ελεύθερος χρόνος στις Χριστουγεννιάτικες αγορές. Αναχωρούμε για το μαγευτικό Μπά-
μπεργκ (Βαμβέργη) στη Φραγκονία. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό. 
Χρόνος ελεύθερος για να δοκιμάσετε μία από τις πολλές ποικιλίες μπίρας και τοπικές 
λιχουδιές της Φραγκονίας. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στη Νυρεμβέργη.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα - Μόναχο
Πρόγευμα και αναχώρηση για το γραφικό Ρέγκενσμπουργκ. Στην παλιά πόλη 
υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η 
γραφικότητα της περιοχής γύρω από τον Καθεδρικό ναό αποκτά τη Χριστουγεννιάτικη 
περίοδο έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Συνεχίζουμε για τη Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχι-
τεκτονικά πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από τον Λουδοβίκο Α’ 
της Βαυαρίας. Άφιξη, διανυκτέρευση στο Μόναχο.
5η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Πρόγευμα και περιήγηση στο Μόναχο. 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 και τα γραφικά ξύλινα σπιτάκια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς, τα οποία 
προσφέρουν μικροδώρα και τις χαρακτηριστικές λιχουδιές της Βαυαρίας. Το απόγευμα 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.
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1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη

Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και 

μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ξενάγηση 

στην πόλη που μοιάζει με… χρονομηχα-

νή! Το επιβλητικό κάστρο, τα παρα-

δοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί ναοί και οι 

όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz 

μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω. 

Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά 

κάστρα και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σο-

κάκια, νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές 

πλατείες και σιντριβάνια συνθέτουν ένα 

παραμυθένιο σκηνικό! Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βαμβέργη

Πρόγευμα και αναχωρούμε για το 

μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη) στη 

Φραγκονία, χτισμένο πάνω σε 7 λόφους, 

με εκπληκτική αρχιτεκτονική, παλαιοπω-

λεία και εννέα ζυθοποιίες με πάνω από 

30 ποικιλίες της περίφημης Γερμανικής 

μπίρας. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, 

τον Καθεδρικό ναό. Ελεύθερος χρόνος 

για να δοκιμάσετε τις πολλές ποικιλίες 

μπίρας και τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή 

το απόγευμα στη Νυρεμβέργη για να 

δούμε το Δικαστήριο, την Κομαντατούρα 

και την αγορά της πόλης. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ρότενμπουργκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρότεν-
μπουργκ, μία από τις ωραιότερες πόλεις 
της Βαυαρίας, χτισμένη στις όχθες του 
ποταμού Τάουμπερ, με αναλλοίωτο τον 
παραδοσιακό της χαρακτήρα! Το όνομά 
της σημαίνει «κόκκινο φρούριο», λόγω 
του κόκκινου χρώματος στις σκεπές των 
κτιρίων, ενώ οι περισσότερες κατοικίες 
και τα καταστήματα χρονολογούνται 
στο 1560. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη. 
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το 
γραφικό Ρέγκενσμπουργκ, 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. Συνεχίζουμε για την Βαλχάλα 
(εξωτερικά), αρχιτεκτονική «μεταφορά» 
του Παρθενώνα στον Δούναβη από τον 
Λουδοβίκο Α’ της Βαυαρίας, σε ένα λόφο 
ακριβώς πάνω από τον ποταμό. Επιστρο-
φή στη Νυρεμβέργη και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόναχο - 
Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόναχο. 
Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Θα 
δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του 
Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακο-
λουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα 
δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς και περ-
νώντας από την περιοχή με τις ιστορικές 
μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία 
του νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη 
της Παρθένου Μαρίας. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24, 29/12, 3/1

Ένα γιορτινό ταξίδι στο 
χώρο και το χρόνο, που 
θα σας παρουσιάσει τις 
ομορφιές της Βαυαρίας, 
θα σας δώσει την ευκαιρία 
να γευθείτε την αυθεντι-
κή Γερμανική μπύρα, και 
φυσικά να γνωρίσετε από 
κοντά τα υπέροχα αξιοθέ-
ατα που περιλαμβάνουν 
τον «Γερμανικό Παρθενώ-
να»

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

24/12, 3/1 5 495 € 545 € +140 € 445 €

29/12 5 525 € 575 € +160 € 475 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με την «Lufthansa Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο 
Holiday Inn Nuremberg 4* ή παρόμοιο • Μεταφορές με πολυτελές/κλιματιζόμενο πούλμαν βάσει προγράμ-
ματος • Έμπειρος συνοδός/ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 € • Ό,τι 
δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Holiday Inn Nuremberg 4* - Νυρεμβέργη

EARLY
BOOKING

Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά!

Νυρεμβέργη
Βαμβέργη - Ρότενμπουργκ - Ρέγκενσμπουργκ - Βαλχάλα - Μόναχο
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1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη
Πτήση, άφιξη και ξενάγηση στην 
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας: Πλατεία 
Ηρώων, Λεωφόρος Αντράσι, Όπερα, 
Κοινοβούλιο (εξωτερικά), Δούνα-
βης, Πύργος των Ψαράδων, Λόφος 
Γκέλερτ. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο.
2η μέρα: Σκεπαστή Αγορά - Vaci 
utca - Χριστουγεννιάτικες αγορές
Η σημερινή ξενάγηση αρχίζει από 
την πανέμορφη κλειστή αγορά. Εδώ 
θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε 
το περίφημο Ουγγαρέζικο σαλάμι, τα 
τοπικά ποτά Ούνικουμ και Παλίνκα, 
καθώς και τα ονομαστά τους κρασιά. 
Συνεχίζουμε για το «επίκεντρο» της 
Χριστουγεννιάτικης Βουδαπέστης, την 
πλατεία Vörösmarty, και τέλος την 
Váci utca. Για το βράδυ της Παραμονής 
των Χριστουγέννων σας προτείνουμε 
να μας ακολουθήσετε στο γνωστό 
εστιατόριο «Borkatakomba» για μια 
όμορφη νύχτα με τσιγγάνικα βιολιά, 
τοπική κουζίνα & αίμα του ταύρου!
3η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδου-
νάβια χωριά - «Βασιλικό γεύμα»
Πρόγευμα. Αναχώρηση για την 
όμορφη διαδρομή στην Καμπή του 
Δούναβη. Πρώτος σταθμός το χωριό 
των καλλιτεχνών, ο Αγ. Ανδρέας. 

Συνεχίζουμε για το Βίσεγκραντ. Θα 
απολαύσουμε το γιορτινό μας γεύμα 
σαν… βασιλιάδες στο Αναγεννησιακό 
εστιατόριο «Renaissance». Ακολου-
θεί βόλτα στην πρώτη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας, το Έστεργκομ. Θα 
περάσουμε στην πόλη Στούροβο της 
Σλοβακίας απ’ όπου θα απολαύσουμε 
το θέαμα που προσφέρει ο Δούνα-
βης. Επιστροφή το απόγευμα στη 
Βουδαπέστη.

4η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη 
(προαιρετικά)
Πρόγευμα. Αναχώρηση για προαιρετι-
κή εκδρομή στη Βιέννη (κόστος 50€). 
Ξενάγηση όπου θα δούμε την Όπερα, 
τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας και 
Ιστορίας της Τέχνης, το Κοινοβούλιο, 
το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, το 
Μπελβεντέρε και το περίφημο θερινό 
ανάκτορο Σενμπρούν. Στο κέντρο της 
πόλης βρίσκεται ο μητροπολιτικός 
ναός της Βιέννης Άγιος Στέφανος. Θα 
περπατήσουμε στην ιστορική Ελληνική 
παροικία. Χρόνος ελεύθερος στο 
κέντρο της πόλης για καφέ ή βόλτα στη 
μεγάλη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Το 
απόγευμα επιστροφή στη Βουδαπέστη.

5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση 
επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 23/12 &
24/12

5

Hungaria City Center 4* 499 € +100 € 399 €

Mercure Korona 4* Sup 529 € +120 € 429 €

Marriott 5* 619 € +200 € 519 €

26/12 4

Hungaria City Center 4* 449 € +80 € 349 €

Novotel Centrum 4* 469 € +100 € 369 €

Marriott 5* 549 € +70 € 449 €

26/12 5

Hungaria City Center 4* 479 € +100 € 379 €

Novotel Centrum 4* 499 € +110 € 399 €

Marriott 5* 599 € +130 € 499 €

29/12 &
30/12

5

Hungaria City Center 4* 599 € +150 € 499 €

Novotel Centrum 4* 599 € +150 € 499 €

Mercure Korona 4* Sup 619 € +220 € 529 €

Marriott 5* 699 € +300 € 599 €

2/1 5

Hungaria City Center 4* 499 € +100 € 399 €

Mercure Korona 4* Sup 519 € +120 € 419 €

Marriott 5* 599 € +200 € 499 €

4/1 4

Hungaria City Center 4* 469 € +60 € 369 €

Mercure Korona 4* Sup 479 € +100 € 379 €

Marriott 5* 549 € +150 € 449 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα με πτήσεις της «Aegean» • 3, 4 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας: Hungaria City Center 4* με ημιδιατροφή σε μπουφέ εκτός 
από 25/12 & 1/1, Novotel Centrum 4* με μπουφέ πρωινό, Mercure Korona 4* Superior (ιστορικό κέντρο) με 
μπουφέ πρωινό, Marriott 5* με Αμερικανικό πρωινό & όλα τα δωμάτια με θέα στον Δούναβη! • 2 ξεναγήσεις 
στη Βουδαπέστη με Ελληνόφωνο ξεναγό • Εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με Ελληνόφωνο ξεναγό • 
«Βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο «Renaissance» με απεριόριστη κατανάλωση ποτών (εκτός των αναχ. 26/12 
& 2, 4/1) • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο στη Βουδαπέστη • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι  150 € • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό • Ρεβεγιόν 
Βουδαπέστης 24 Δεκεμβρίου 2017 στην παραδοσιακή «Czarda: Βοrkatakomba» (55 € κατ’ άτομο / 45 € παιδί)

Ρεβεγιόν στις όχθες του Δούναβη!

Βουδαπέστη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12, 24/12,  

26/12, 29/12, 30/12, 2/1, 4/1

ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ 24/12 ΣΤΗΝ  

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ CZARDA «ΒΟRKATAKOMBA»

To μενού περιλαμβάνει: Παλίνκα • Καλωσόρισμα 

με τοπικό ποτό • Κρύο πιάτο με τυριά και αλλαντικά 

Ουγγαρίας • Παραδοσιακή σούπα γκούλας • Χοιρινό και 

ψητή πάπια με πατάτες φούρνου και λαχανικά • Σομλόι 

(τούρτα σοκολάτας) • Κρασί, αναψυκτικό, νερό • Καφές 

• Τσιγγάνικη ζωντανή μουσική • Φολκλόρ χορούς • 

Περιλαμβάνεται η μεταφορά με πούλμαν

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση για Πράγα. Άφιξη στη «χρυσή 
πόλη» και άμεση ξενάγηση. Ξεκινάμε 
με την Μάλα Στράνα, μία από τις 
παλαιότερες συνοικίες στην Πράγα. 
Θα επισκεφθούμε την επιβλητική 
μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα 
περπατήσουμε από τη Γοτθική γέφυρα 
του Καρόλου διαμέσου της «Βασιλικής 
οδού» ως την πλατεία της παλιάς 
πόλης, καθώς και στην πλατεία του 
ιστορικού κέντρου της Πράγας. Γεύμα 
σε εστιατόριο με παραδοσιακό μενού. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ 
(προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα 
ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη 
εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ. Χεί-
μαρροι του ποταμού Βολτάβα τρέχουν 
σε πολλά σημεία αυτής της Μεσαιω-
νικής πόλης, που αποτελεί πολιτισμικό 
στολίδι. Επισκεφθείτε το κάστρο και 
θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική 
θέα. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ 
ελεύθερο.

3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε 
από την Πράγα με προορισμό τη 
γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι 
στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των 

ιαματικών πηγών της. 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. Γεύμα σε εστιατόριο. 
Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ 
ελεύθερο.

4η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενά-
γησή μας ξεκινά με το μοναστήρι του 
Στράχοβ και το Λορέτο. Στη συνέχεια 
κατευθυνόμαστε στη μαγευτική κα-
στρούπολη, την Ακρόπολη της Πράγας, 
που απλώνεται πάνω στο λόφο της 
Μάλα Στράνα, και καταλήγουμε στον 
εντυπωσιακό Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου 
και στη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. 
Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε 
2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολ-
τάβα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε την Πράγα από μια άλλη 
άποψη. Η κρουαζιέρα θα συνοδεύεται 
από γεύμα σε μπουφέ. Μετά το γεύμα 
ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη. Για 
το βράδυ σας προτείνουμε να παρα-
κολουθήσετε μια παράσταση «Μαύρου 
Θεάτρου», όπερα κ.ά.

5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την 
πτήση της επιστροφής.

Γιορτάστε στην πόλη των Αλχημιστών

Πράγα-Κάρλοβι Βάρι
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 23/12, 
24/12, 26/12

5
Hotel 987 4* 595 € +140 € 495 €

Marriott Prague 5* / Jalta 5* 695 € +200 € 585 €

23/12 5

Diplomat 4* 525 € +100 € 455 €

Hotel 987 4* 585 € +140 € 495 €

Marriott Prague 5* 685 € +200 € 585 €

28/12, 29/12, 
30/12

5

Diplomat 4* / Marriott City 4* 645 € +200 € 525 €

Hotel 987 4* 675 € +230 € 565 €

Marriott Prague 5* / Jalta 5* 785 € +350 € 685 €

2/1, 3/1 5
Hotel 987 4* 595 € +140 € 495 €

Marriott Prague 5* 695 € +200 € 585 €

2/1 5

Diplomat 4* / Marriott City 4* 525 € +100 € 455 €

Hotel 987 4* 585 € +140 € 495 €

Marriott Prague 5* 685 € +200 € 585 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα • Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο 
της Πράγας • 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό • 2 γεύματα σε το-
πικό εστιατόριο • 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα • Ξενάγηση στην παλιά πόλη της Πράγας 
• Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι • Ελληνόφωνος συνοδός - ξε-
ναγός • Ταξιδιωτική ασφάλεια με επιπλέον παροχές • Ενημερωτικά έντυπα Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12, 
24/12, 26/12, 28/12, 29/12, 

30/12, 2/1, 3/1

MARRIOTT

HOTEL 987

JALTA DIPLOMAT

ΜE 3 ΓΕΥΜΑΤΑ
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

21/12 6 595 € +140 € 495 €

28/12 6 695 € +250 € 595 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα / Βερολίνο - Αθήνα με πτήσεις της Aegean • 
Μεταφορά από/προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • 3 διανυκτερεύσεις στην Πράγα στο ξενοδοχείο Diplomat 4* 
ή παρόμοιο • 2 διανυκτερεύσεις στο Βερολίνο στο ξενοδοχείο Park Inn 4* ή παρόμοιο • Πρωινό μπουφέ κα-
θημερινά • Ξενάγηση στην Πράγα • Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι 
• Ξενάγηση στη Δρέσδη • Ξενάγηση στο Βερολίνο • Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός • Ταξιδιωτική ασφάλεια 
με επιπλέον παροχές • Ενημερωτικά έντυπα Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 
καυσίμων 150 € • Ό,τι ρητά δεν περιλαμβάνεται στα περιλαμβανόμενα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 28/12

Βερολίνο
Πράγα
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα - Παλιά πόλη 

Πτήση για Πράγα. Άφιξη στη «χρυσή πόλη» και ξενάγηση. Ξεκινάμε με την ιστορική 
Μάλα Στράνα. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Νικολάου, θα περπατήσου-
με από τη Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα Μεσαιωνικά δρομάκια της 
«Βασιλικής οδού» ως την πλατεία της παλιάς πόλης και την πλατεία του ιστορικού 
κέντρου. Ελεύθερος χρόνος.

2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινά με το μοναστήρι Στράχοβ και 
Λορέτο, συνεχίζεται στην Καστρούπολη και καταλήγει στο Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου 
και τη βασιλική του Αγ. Γεωργίου. Ελεύθερος χρόνος.

3η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με προορισμό τη λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι 
στη Δυτική Βοημία. Μετά την ξενάγησή μας θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Επιστροφή 
στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.

4η μέρα: Πράγα - Δρέσδη - Βερολίνο

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Βερο-
λίνο. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη γραφική 
Δρέσδη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο Βερολίνο.

5η μέρα: Βερολίνο

Μετά το πρωινό μας θα ξεναγηθούμε με πούλμαν. Θα δούμε την πύλη του Βραν-
δεμβούργου, τη Λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, την Κουρφίρστενταμ με τα πολυ-
καταστήματα, το Μουσείο Περγάμου κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο.

6η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Βερολίνου απ’ όπου 
θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 27/12, 29/12

Πράγα-Βιέννη
Βουδαπέστη
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα
Πτήση για Πράγα. Άφιξη και ξενάγηση: Μάλα Στράνα, γέφυρα Καρόλου, «Βασιλική 
οδός», πλατεία ιστορικού κέντρου. Γεύμα σε εστιατόριο με παραδοσιακή κουζίνα. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
Πρωινό και αναχώρηση για τη λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική Βοημία. Ξενάγηση 
και γεύμα σε εστιατόριο. Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας συνεχίζεται με το μοναστήρι Στράχοβ και 
Λορέτο, τη μαγευτική Καστρούπολη, τον Γοτθικό ναό του Αγ. Βίτου, τη βασιλική του Αγ. 
Γεωργίου. Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα, με γεύμα σε μπουφέ.
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βιέννη. Καθ’ οδόν δίωρη στάση στο Τσέσκι Κρουμλόβ, 
ένα πολιτισμικό στολίδι με Γοτθικού και Αναγεννησιακού ρυθμού κτίρια, εκκλησίες και 
στενά δρομάκια. Γεύμα σε εστιατόριο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο στη Βιέννη.
5η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα δούμε 
την Mariahilfer Strasse, την Όπερα, το δημαρχείο, το παλάτι Hofburg, τα ανάκτορα 
Schonbrunn κ.ά. Γεύμα σε εστιατόριο. Εκδρομή στα περίχωρα της Βιέννης: Χάιλι-
γκενκροϊτς, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν. Επιστροφή.
6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Παραδουνάβια χωριά - Bουδαπέστη
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Πανοραμική ξενάγηση στην πρωτεύουσα 
της Σλοβακίας. Αναχώρηση για τη Βουδαπέστη μέσω των Παραδουνάβιων χωριών: Άγιος 
Ανδρέας, Βίσεγκραντ, τελευταίος σταθμός Βουδαπέστη. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξενάγηση, πρώτα στην Πέστη κι έπειτα στη Βούδα. Το βράδυ σάς προτείνου-
με κρουαζιέρα στον Δούναβη ή δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα.
8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα
Μετά το πρωινό μας μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης για την πτήση της 
επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

27 & 29/12 6 795 € +300 € 695 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα & Βουδαπέστη - Αθήνα με πτήσεις Aegean/Czech 
• 3 διανυκτερεύσεις στην Πράγα στο ξενοδοχείο Diplomat 4* ή παρόμοιο, 2 διανυκτερεύσεις στη Βιέννη στο 
ξενοδοχείο Austria Trend Ananas 4* ή παρόμοιο & 2 διανυκτερεύσεις στη Βουδαπέστη στο ξενοδοχείο Novotel 
Centrum 4* ή παρόμοιο με πρωινό μπουφέ • 1 γεύμα στην Πράγα σε εστιατόριο • 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον 
Μολδάβα • 1 γεύμα στο Κάρλοβι Βάρι • 1 γεύμα στο Τσέσκι Κρουμλόβ • 1 γεύμα στη Βουδαπέστη σε εστιατόριο • 
1 γεύμα στην εκδρομή στα Παραδουνάβια, σε εστιατόριο • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται 
στο πρόγραμμα • Ελληνόφωνος τοπικός αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα • Ταξιδιωτική ασφάλεια Δεν 
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμ-
βανόμενα Σημείωση: 27/12 το πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα

ΜE 6 ΓΕΥΜΑΤΑ
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12 & 4/1 4
Park Inn Radisson 4* 525 € +90 € 425 €

Marriott 5* 595 € +140 € 435 €

23/12, 26/12 & 
30/12*

5
Park Inn Radisson 4* 565 € +130 € 465 €

Marriott 5* 665 € +190 € 515 €

22/12 6
Park Inn Radisson 4* 635 € +130 € 495 €

Marriott 5* 735 € +240 € 585 €

*Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς 130€ κατ’ άτομο 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα με «Aegean» • 3, 4 ή 5 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
ως άνω • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση στην πόλη και στο Σαν Σουσί και Πότσνταμ • Είσοδος 
στο Μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια αστικής ευ-
θύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι 
καυσίμων 150 € • Φόροι πόλεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα 
• Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς 130 € κατ’ άτομο • Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα Σημειώσεις: Το 6ήμερο 
πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα και το 4ήμερο μία λιγότερη ελεύθερη μέρα. *Στις 30/12 
δεν υπάρχει δυνατότητα διαμονής στο Marriott 5*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12, 26/12, 30/12, 4/1 

Βερολίνο
Δρέσδη-Πότσνταμ
1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - Μουσείο Περγάμου
Πτήση για το Βερολίνο. Άφιξη, γνωριμία με την πόλη. Θα δούμε την Πύλη του Βραν-
δεμβούργου, το Ράιχσταγκ, το χρυσό άγαλμα της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα από το 
τείχος, την Όπερα και θα καταλήξουμε στο Μουσείο Περγάμου. Μεταφορά και τακτοποί-
ηση στο πολυτελές & κεντρικό Marriott 5* ή στο εξίσου κεντρικό Park Inn Radisson 4*.
2η μέρα: Βερολίνο - Ανάκτορα Σαν Σουσί - Πότσνταμ
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ιστορικό Πότσνταμ και τα ανάκτορα Σαν 
Σουσί. Μέσα σε ένα υπέροχο τοπίο με λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους βρίσκονται τα 
ανάκτορα, που σκοπός τους ήταν να «συναγωνιστούν» τις Βερσαλλίες. Επιστροφή στο 
Βερολίνο και χρόνος ελεύθερος. Επισκεφθείτε την «καρδιά» του νέου Βερολίνου, την 
Potsdamer Platz, όπου βρίσκεται το «Sony Center» με τον εντυπωσιακό θόλο.
3η μέρα: Βερολίνο & Χριστουγεννιάτικη αγορά
Μπουφέ πρόγευμα. Χαρείτε τη μέρα σας στο γιορτινό και στολισμένο Βερολίνο. Διασχί-
στε με τα πόδια την Under den Linden, τη λεωφόρο με τα ωραιότερα μπαρόκ και νεο-
κλασικά κτίρια της πόλης. Στην Aλεξάντερ Πλατς ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης 
(365μ.) για να δείτε πανοραμικά την πόλη. Απόγευμα ελεύθερο στη διάθεσή σας για 
αγορές ή για μια βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης (στις 24/12 κλείνει στις 
6:00 μ.μ. & στις 31/12 κλείνει στη 1:00 μ.μ.).
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην ιστορική Δρέσδη, στις 
όχθες του ποταμού Έλβα, δώρο του γραφείου. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτο-
νικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. Επιστροφή στο Βερολίνο.
5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση για την Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/12

Αυστριακό Τιρόλο 
Βαυαρικές Άλπεις 
1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - Ίνσμπρουκ
Πτήση για Βενετία. Άφιξη και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τιρόλο, το Ίνσμπρουκ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη, συνοδεία του αρχηγού.
2η μέρα: Ίνσμπρουκ 
Πρωινό και ξενάγηση: θα δούμε τη Χρυσή Στέγη, την κεντρική Λεωφόρο Μαρία Τε-
ρεζιενστράσε, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το 
Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Ελεύθερος χρόνος. Το 
βράδυ προτείνουμε εορταστικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο.
3η μέρα: Ίνσμπρουκ - Σάλτσμπουργκ - Κίτσμπουελ
Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ. Θα επισκε-
φθούμε τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ, το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, 
τον Καθεδρικό Ναό και το Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρη-
ση για το χιονοδρομικό Κίτσμπουελ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ίνσμπρουκ - Γκάρμις - Παρτενκίρχεν - Ομπεραμεργκάου - Νοϊσβανστάιν
Πρωινό και επίσκεψη στο «δίδυμο» Γκάρμις-Παρτενκίρχεν. Χρόνος ελεύθερος. Έπει-
τα αναχώρηση για το Ομπεραμεργκάου. Τελευταίος προορισμός η επονομαζόμενη 
«Ρομαντική Οδός». Στάση στο μεγαλειώδες κάστρο Neuschwanstein. Χρόνος ελεύ-
θερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολζάνο - Mεράνο - Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για τους Δολομίτες, ένα σύνολο βουνών του Bolzano και του 
Belluno νοτιοανατολικά των Άλπεων, χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα, καθώς και μυ-
τερές και απότομες κορυφές. Συνεχίζουμε για την κοιλάδα Γκαρτόνε και το Μεράνο, 
δημοφιλείς προορισμούς χειμερινής αναψυχής. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση 
για τη Βενετία. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
6η μέρα: Βενετία - Μπασάνο ντελ Γκράπα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Bassano del Grappa. Περιήγηση όπου θα δούμε τον 
Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και την ξύλινη πλωτή γέφυρα. Αναχώρηση για το αε-
ροδρόμιο της Βενετίας, όπου θα πάρουμε την πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

24/12 6

Bon Alpina 3*  
(ημικεντρικό)

595 € +220 € 505 €

Austria Trend Innsbruck 4* 
(κεντρικό)

645 € +260 € 555 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα με την «Aegean Airlines» • 5 διανυκτε-
ρεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γρα-
φείου • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό 
ή προτεινόμενο • Χριστουγεννιάτικο δείπνο: Βon Αlpina 30 €/Congress Innsbruck 25 € • Check point 25 € (πλη-
ρωτέα Ελλάδα) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Βιέννη-Πράγα
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - ξενάγηση πόλης
2η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Δάση Βιέννης - Μπάντεν
3η μέρα: Βιέννη - Τσέσκι Κρουμλόβ - Πράγα
4η μέρα: Πράγα - ξενάγηση πόλης
5η μέρα: Πράγα - Δρέσδη (προαιρετικά)
6η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις charter της 
«Czech Airlines» • 2 διαν/σεις στη Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό 
• 3 διαν/σεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο 4* με πρωινό • Εκδρομές, 
ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα • 
Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρομίων 150 € • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προ-
αιρετικό • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Βουδαπέστη
1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη - ξενάγηση πόλης
2η μέρα: Βουδαπέστη (ελεύθερη μέρα)
3η μέρα: Παραδουνάβια χωριά (προαιρετικά)
4η μέρα: Βουδαπέστη - Βιέννη (προαιρετικά)
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη - 
Αθήνα με πτήση Charter της «Aegean Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις 
στο Mercure Buda 4 * με μπουφέ πρωινό • Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής • Ενημερωτικά έντυπα, χάρτες 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αε-
ροδρομίων & επίναυλοι 150 € • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο 
ή προαιρετικό

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Κλασική Βιέννη
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη
2η μέρα: Βιέννη (ξενάγηση) - Ανάκτορο Σενμπρούν
3η μέρα: Βιέννη - Λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ - 

Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
4η μέρα: Βιέννη - Mάγιερλινγκ - Μπάντεν
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα 
πτήση charter της «Ellinair» • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
βάσει προγράμματος • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* της 
επιλογής σας με πρωινό • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφαλιστική 
κάλυψη αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρο-
μίων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά 
όπου απαιτείται • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • 
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Πράγα
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα - ξενάγηση πόλης
2η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
3η μέρα: Πράγα - Δρέσδη (προαιρετικά)
4η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα 
πτήση charter της «Ellinair» • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξω-
τερικού • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* ή 5* της επιλογής σας με 
πρωινό • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφαλιστική κάλυψη αστι-
κής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 150 € • 
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτεί-
ται • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Βιέννη 

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη - Ανάκτορο Σενμπρούν
2η μέρα: Λίμνες Αυστρίας - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
3η μέρα: Βιέννη - Γκρατς (προαιρετικά)
4η μέρα: Βιέννη - Μελκ - Κρεμς (προαιρετικά)
5η μέρα: Βιέννη - Μάγιερλινγκ - Μπρατισλάβα - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα 
πτήση charter της «Aegean» • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας με πρωινό • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξενα-
γήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνο-
δός • Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων 155 € • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς 
χώρους και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο και δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Πράγα
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα - ξενάγηση πόλης
2η μέρα: Πράγα - ξενάγηση Καστρούπολης - 

Κρουαζιέρα στον Μολδάβα
3η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι
4η μέρα: Ολοήμερη εκδρομή στο Τσέσκι Κρουμλόβ
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα 
πτήση charter της «Εllinair» • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας με πρωινό • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγή-
σεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φό-
ροι αεροδρομίων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινό-
μενο και δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία

XMAS LOW COST!

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΑ 
ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ CHARTER
(ΟΙ ΩΡΕΣ ΤΩΝ ΠΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ)

& Μπρατισλάβα

από 549€ από 399€ από 325€

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τσέσκι Κρουμλόβ

από 335€ από 445€ από 575€
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 23/12, 29/12, 
30/12, 2/1 & 3/1

5
Courtyard Marriott 635 € +200 € 535 € 

Marriott 5* 795 € +300 € 695 €

21/12 & 28/12 6
Courtyard Marriott 695 € +220 € 595 €

Marriott 5* 895 € +310 € 795 € 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την «Swiss International» • 4 ή 5 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Marriott Zurich 5* σε Deluxe δωμάτια ή στο Courtyard by Marriott 4* Sup • 
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό, κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Δημοτικοί φόροι πόλεων, 
check point - parking (20 € κατ’ άτομο), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρε-
τικές εκδρομές κ.λπ. που δεν αναφέρονται στα πιο πάνω περιλαμβανόμενα Σημείωση: Για όσους επιθυμούν 
κράτηση από/προς Σεντ Μόριτζ με το τρένο «Rhaetian Railways» επιβάρυνση 80 € περίπου (κράτηση από 
Αθήνα-πληρωμή στη Ζυρίχη). Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 επιπλέον ελεύθερη μέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και περιήγηση, όπου θα 
έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους, την περίφη-
μη Μπάνχοφστρασε, την παλιά πόλη, να δούμε την Φραουμίνστερ με τα εντυπωσιακά 
βιτρό του Σαγκάλ, τον Καθεδρικό ναό, τον Πύργο του Ρολογιού, τις γέφυρες του πο-
ταμού Λίματ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο Marriott Zurich 5* 
ή στο Courtyard by Marriott 4* Sup (ή παρόμοια).
2η μέρα: Καταρράκτες Ρήνου & Χριστουγεννιάτικη αγορά Ζυρίχης Μπουφέ 
πρόγευμα και αναχώρηση για τους φαντασμαγορικούς καταρράκτες του Ρήνου. Επι-
στροφή και απόγευμα ελεύθερο. Προτείνεται βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη αγορά, στο 
Hauptbahnhof, με το περίφημο στολισμένο δέντρο με κρύσταλλα Σβαρόφσκι.
3η μέρα: Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Βέρνη Μπουφέ πρόγευμα και πρώτος σταθμός 
μας η κουκλίστικη Λουκέρνη, όπου θα περιηγηθούμε. Συνεχίζουμε για το Ιντερλάκεν, 
με εξαιρετική θέα στις χιονισμένες βουνοκορφές των Ελβετικών Άλπεων. Ολοκληρώ-
νουμε την εξόρμησή μας με τη διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
4η μέρα: Σεντ Μόριτζ με το Αλπικό τρένο! Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή ανα-
χώρηση για τη γραφική Κουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τρένο της «Rhaetian 
Railways» για την προαιρετική ανάβασή μας προς το αριστοκρατικό St Moritz (κόστος 
80€). Περπατήστε στα πλακόστρωτα στενάκια με τα σαλέ δίπλα στη γραφική λίμνη 
St Moritzsee. Μην ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τρένο για την Κουρ, με άμεση 
επιβίβαση στο πούλμαν και επιστροφή στη Ζυρίχη.
5η μέρα: Ζυρίχη - Shopping Therapy - Αθήνα Μπουφέ πρόγευμα και όλη η μέρα 
στη διάθεσή σας ανάλογα με την πτήση της επιστροφής. Βαδίστε στους εμπορικούς 
δρόμους με τις τράπεζες, τις πολυτελείς μπουτίκ και τα πολυκαταστήματα. Αργά το 
απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ιντερλάκεν 
Πτήση για Ζυρίχη, άφιξη και ξενάγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετί-
ας: παλιά πόλη, εκκλησία Φραουμίνστερ, εκκλησία Αγ. Πέτρου, Δημαρχείο, πάρκο 
Ρίτερ, Σόνενμπεργκ, Μπάνχοφστρασε. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τη 
Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε περιήγηση στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 
των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. 
Συνεχίζουμε για το θέρετρο του διεθνούς τζετ-σετ Ιντερλάκεν. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Ιντερλάκεν - Βέρνη
Πρωινό. Στην περιήγησή μας θα δούμε την περίφημη εκκλησία του Πύργου του 12ου 
αιώνα και το ωραιότατο πάρκο του Καζίνου με το άνθινο ρολόι. Θα περπατήσουμε 
στη Λεωφόρο Χέεβεκ και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Ανα-
χώρηση για την πρωτεύουσα Βέρνη. Στην περιήγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό 
ναό του Αγ. Βικεντίου, την Μάρκτγκασε, τον πύργο των Ρολογιών κ.ά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ιντερλάκεν - Γενεύη 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γενεύη. Άφιξη και ξενάγηση πόλης: θα δούμε το Μέγαρο 
των Εθνών, το ψηλό σιντριβάνι, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό του Αγ. Πέτρου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ιντερλάκεν - Λωζάννη - Βεβέ - Μοντρέ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λωζάννη. Στην περιήγησή μας θα θαυμάσουμε τον Κα-
θεδρικό ναό του 13ου αιώνα, το κάστρο Σεν Μερ, την Πλατεία ντε λα Παλί. Ελεύθερος 
χρόνος για καφέ αλλά και φοντί σοκολάτας σε κάποιο από τα ζαχαροπλαστεία της λί-
μνης! Επόμενή μας στάση η λουτρόπολη Βεβέ, όπου κυριαρχεί το άγαλμα του «Σαρλό». 
Επόμενο σημείο αναφοράς μας το «διαμάντι» της Ελβετικής Ριβιέρας, το περίφημο Μο-
ντρέ. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ιντερλάκεν - Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, απ’ όπου θα πάρουμε την πτή-
ση της επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12 5 Lindner Grand Beau Rivage 5* 940 € +280 € 780 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με την «Aegean Airlines» • 4 διανυκτε-
ρεύσεις στο ξενοδοχεία • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Χριστουγεννιάτικο δείπνο • Μεταφορές, εκδρομές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αε-
ροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι 
ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Check points 20 € (πληρωτέα Ελλάδα) • Δημοτικοί φόροι 
ξενοδοχείων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 22/12, 23/12, 28/12, 29/12, 30/12, 2/1, 3/1 

Αλπικό τρένο
Ζυρίχη 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Πανόραμα Ελβετίας
Ιντερλάκεν
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1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι - Μουσείο 
Αρωμάτων
Πτήση για την Πόλη του Φωτός. Άφιξη 
και ξεκινάμε την πανοραμική ξενάγησή 
μας στα κυριότερα αξιοθέατα: Πύργος 
του Άιφελ, Τροκαντερό (με φόντο τη 
Χριστουγεννιάτικη αγορά), Αψίδα του 
Θριάμβου, Λεωφόρος Ηλυσίων Πεδί-
ων, Πλας Κονκόρντ κ.ά. Σειρά έχει η 
επιβλητική Notre Dame (Παναγία των 
Παρισίων), το Πάνθεον, οι κήποι του 
Λουξεμβούργου. Θα επισκεφθούμε το 
Μουσείο Αρωμάτων «Fragonard». Με-
ταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίη-
ση. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο για 
βόλτα στη στολισμένη πόλη.
2η μέρα: Παρίσι - Μουσείο Λού-
βρου - Κήποι Κεραμικού
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα 
θα συναντηθούμε στους κήπους έξω 
από το Μουσείο του Λούβρου με τον 
επίσημο Ελληνόφωνο ξεναγό μας. Θα 
ξεναγηθούμε στην Ελληνική πτέρυγα 
και θα δούμε μεταξύ άλλων τις τρεις 
«βασίλισσες», την Αφροδίτη της Μή-
λου, τη Νίκη της Σαμοθράκης και την 
αινιγματική Τζιοκόντα του Ντα Βίντσι. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
3η μέρα: Παρίσι - Disneyland
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Η μέρα 
είναι αφιερωμένη στην Disneyland. 
Εντυπωσιακές παρελάσεις, παρα-
μυθένια παλάτια και ολοζώντανες 

φιγούρες του Ντίσνεϊ σάς μεταφέρουν 
στον κόσμο της φαντασίας. Καινούρια 
Χριστουγεννιάτικα θεάματα θα εντυ-
πωσιάσουν μικρούς και μεγάλους!
4η μέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες 
- Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα - 
Μονμάρτη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί 
ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα 
των Βερσαλλιών με επίσημο Ελλη-
νόφωνο ξεναγό. Έπειτα θα μεταφερ-
θούμε στο Παρίσι και τον Πύργο του 
Άιφελ και μαζί με τον ξεναγό μας θα 
απολαύσουμε την όμορφη κρουα-
ζιέρα στον Σηκουάνα με τα Bateaux 
Parisiens. Ύστερα θα πάρουμε το 
μετρό και με τον ξεναγό μας θα πάμε 
στη γραφική Μονμάρτη. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο.
5η μέρα: Παρίσι - Χριστουγεννιάτι-
κες αγορές - πολυκαταστήματα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα 
επισκεφθείτε μία από τις πολλές 
Χριστουγεννιάτικες αγορές που 
«ξεφυτρώνουν» στα Ηλύσια Πεδία, το 
Τροκαντερό και άλλα σημεία. Αξιοποι-
ήστε τις εκπτωτικές σας κάρτες στα 
πολυκαταστήματα «Galeries Lafayette» 
και «Printemps».
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος μέχρι την πτήση επιστροφής 
στην Αθήνα.

Γιορτές στην «πόλη του Φωτός»!

Παρίσι-Disneyland

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/12, 26/12, 
29/12, 03/01

5

Ibis Berthier 3* απο 458 € από 615 € από 338 € 

ΒW Ronceray Opera 3*Sup (κεντ.) από 578 € από 833 € από 388 €

Μillennium Opera 4*sup (κεντρικό) από 630 € από 898 € από 338 €

15/12 6
Ibis Berthier 3*  από 508 € από 698 € από 348 € 

ΒW Ronceray Opera 3*Sup (κεντ.) από 625 € από 925 € από 398 €

21/12, 22/12, 
23/12, 24/12, 
29/12, 30/12, 

2/1, 4/1

6

Ibis Berthier 3* από 540 € από 698 € από 318 € 

ΒW Ronceray Opera 3*Sup (κεντ.) από 595 € από 795 € από 338 €

Μillennium Opera 4*sup (κεντρικό) από 695 € από 995 € από 375 €

23/12 7

Ibis Berthier 3* από 565 € από 750 € από 285 € 

ΒW Ronceray Opera 3*Sup (κεντ.) από 730 € από 995 € από 338 € 

Μillennium Opera 4*sup (κεντρικό) από 785 € από 1.160 € από 398 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα - Παρίσι - Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Air France & 
Aegean Airlines • 4, 5 ή 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσεις προγράμματος • Εκπτωτικά κουπόνια αγορών για τα πολυκατα-
στήματα «Galleries Lafayette» • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & 
ασφάλεια ατυχημάτων 165 € • Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, πάρκα (πληρώνονται επιτόπου) • Γεύματα, 
φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Δημοτικός φόρος πόλης 
(city tax) 1,65 € κατ’άτομο τη διαν. για 3* ξενοδοχείο / 2,48 € κατ’άτομο τη διαν. για 4* ξενοδοχείο, είναι 
υποχρεωτικά και πληρωτέα στο ξενοδοχείο. Τα παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πληρώνουν. ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ 
ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/12, 21/12, 22/12, 23/12, 
24/12, 26/12, 29/12, 30/12, 2/1, 3/1, 4/1

ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
DISNEYLAND
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 28/12, 31/12

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, Εκδρομές/μεταφορές 
βάσει προγράμματος, 3 διανυκτερεύσεις στο Παρίσι, 2 διανυκτε-
ρεύσεις στην Disneyland και είσοδος στα θεματικά Πάρκα.

από 875€

MILLENNIUM OPERARONCERAY OPERAIBIS BERTHIER
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - 
Χαϊδελβέργη

Πρωινή πτήση για τη Φρανκφούρτη, 
άφιξη και περιήγηση στο παλιό κομμάτι 
της πόλης-πατρίδας του Γκαίτε, όπου θα 
δούμε το σιντριβάνι, την εκκλησία του 
Αγ. Νικολάου, τα κουκλίστικα σπίτια της 
Römerberg κ.ά. Θα καταλήξουμε στον 
ποταμό Μάιν, απ’ όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία να απολαύσουμε το θέαμα 
των ουρανοξυστών του οικονομικού 
κέντρου της Ευρώπης, το λεγόμενο 
«Μάινχαταν». Πορεία για τη Χαϊδελ-
βέργη, άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Χαϊδελβέργη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την περι-
ήγησή μας στην ιστορική Χαϊδελβέργη. 
Θα βαδίσουμε στο ιστορικό κέντρο 
με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες των 
Ιησουιτών και του Αγ. Πνεύματος, θα 
θαυμάσουμε τα μπαρόκ κτίρια, την 
πλατεία της αγοράς με τα παραδοσιακά 
καφέ. Μετά την περιήγηση μπορού-
με να ανεβούμε στο κάστρο και να 
θαυμάσουμε από εκεί τη θέα στην πόλη 
και τον ποταμό. Απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Στρασβούργο - Χριστουγεν-
νιάτικο δείπνο (για την αναχ. 22/12)
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το 
Στρασβούργο, όπου θα δούμε τη 
«Μικρή Γαλλία», το μεγάλο Καθεδρικό 
ναό της πόλης, τις Χριστουγεννιάτικες 
αγορές της, με τα κανάλια και τα πολλά 
γεφυράκια. Περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο. Ελεύθερος χρόνος στις αγορές 
και επιστροφή στη Χαϊδελβέργη. Το 
βράδυ ακολουθεί δείπνο σε εστιατόριο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Μέλανας Δρυμός - Μπάντεν 
Μπάντεν - Καταρράκτες Τρίμπεργκ
Σήμερα θα γνωρίσουμε από κοντά το 
Χριστουγεννιάτικα στολισμένο Μπάντεν 

Μπάντεν. Σύντομη επίσκεψη εξωτερικά 
στα Λουτρά Καρακάλα και περίπατος 
στην Λιχτεντάλερ Άλε, στις όχθες του 
ποταμού Όος, με το Καζίνο και το πάρκο. 
Στη συνέχεια πορεία για την «καρδιά» 
του Μέλανα Δρυμού. Θα φθάσουμε έως 
το παραμυθένιο χωριουδάκι Τρίμπεργκ 
με τους καταρράκτες του μέσα στο 
δάσος και το «χωριό των κούκων», εκεί 
όπου κατασκευάζονται τα γνωστά σε 
όλους μας ξύλινα ρολόγια. Επιστροφή 
στη Χαϊδελβέργη αργά το απόγευμα.

5η μέρα: Φρανκφούρτη - Αθήνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φραν-
κφούρτη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 29/12, 3/1

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Μarriott Heidelberg 4* - Χαϊδελβέργη
Hilton Strasburg 4* - Στρασβούργο

EARLY
BOOKING

Μέλανας Δρυμός  

Παραμυθένια Αλσατία
Φράιμπουργκ - Στρασβούργο - Κολμάρ - Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

 Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12 5 565 € 595 € +130 € 535 €

29/12* 5 595 € 645 € +195 € 515 €

3/1 5 495 € 545 € +120 € 415 €

*Υποχρεωτικό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο 85 €/ενήλικας και 40 €/παιδί (χωρίς ποτά)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με την «Aegean»/«Lufthansa» • 
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Marriott Heidelberg 4* ή Hilton Strasburg 4* ή παρόμοια, βάσει 
προγράμματος • Πρωινό καθημερινά • 1 εορταστικό δείπνο σε επιλεγμένο εστιατόριο στις 24/12 & 5/1 • Εκδρο-
μές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 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 Σημείωση: Το πρόγραμμα με 
αναχώρηση 29/12 έχει διαμονή στο Στρασβούργο. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα.

Μοναδικό ταξίδι στη μα-
γεία των Χριστουγέννων 
με ονειρικές εικόνες από 
χιονισμένα τοπία στον Μέ-
λανα Δρυμό, στολισμένα 
γραφικά χωριά με κουκλί-
στικα σπιτάκια, ποτάμια 
με μαγικούς καταρράκτες, 
παραμυθένιες Χριστου-
γεννιάτικες αγορές

Δώρο!  εορταστικό δείπνο24/12 & 5/1

MARRIOTT HEIDELBERG

HILTON HILTON 



72 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΔΙΑ



73ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Βρετανι-
κό Μουσείο
Πτήση για το Λονδίνο. Άφιξη και άμεση 
γνωριμία με τη Βρετανική πρωτεύουσα. 
Θα ξεκινήσουμε από το Κένσινγκτον, θα 
συνεχίσουμε στο Knightsbridge με την 
πολυτελή αγορά και την αριστοκρατική 
αρχιτεκτονική, θα διασχίσουμε το Hyde 
Park. Σειρά έχουν: Marble Arch, Mayfair, 
Πλατεία Τραφάλγκαρ, Ανάκτορα του 
Buckingham, Αββαείο Westminster, Big 
Ben, London Eye, City. Επίσης, Πύργος 
του Λονδίνου, γέφυρες Tower Bridge 
και London Bridge. Ολοκληρώνουμε με 
επίσκεψη στα Ελληνικά εκθέματα στο 
Βρετανικό Μουσείο. Τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο και απόγευμα-βράδυ ελεύθερο.

2η μέρα: Λονδίνο - Χριστουγεννιά-
τικες αγορές - εκδρομή Οξφόρδη - 
Στράτφορντ - Bicester Outlet Village 
(προαιρετικά)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ελεύθερη 
μέρα για να επισκεφθείτε αν θέλετε 
τη Χριστουγεννιάτικη έκθεση Winter 
Wonderland @ Hyde Park! Εναλλακτικά 
προτείνουμε εκδρομή στην Οξφόρδη, το 
γραφικό Στράτφορντ (γενέτειρα του Σαίξ-
πηρ) και το εκπτωτικό χωριό Bicester 

Village. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο Λονδίνο. Βράδυ ελεύθερο.

3η μέρα: Λονδίνο - (Κρουαζιέρα 
στον Τάμεση - Γκρίνουιτς: Δώρο για 
κρατήσεις μέχρι 17/11/17)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. 
Σήμερα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 
εισιτήρια που σας έχουμε δώσει για την 
Κρουαζιέρα στον Τάμεση & το Γκρίνουιτς. 
Το εισιτήριο έχει ισχύ για όλη την ημέρα.

4η μέρα: Λονδίνο (ελεύθερη μέρα)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα 
ελεύθερη.

5η μέρα: Λονδίνο - Νυχτερινός 
γύρος πόλης (προαιρετικά)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα 
ελεύθερη. Το βράδυ μπορείτε προαι-
ρετικά να ακολουθήσετε το νυκτερινό 
γύρο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για 
σύντομο προαιρετικό φαγητό ή ποτό.

6η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - 
Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα 
μεταφερθούμε στο Γουίντσορ για να 
γνωρίσουμε την κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

ΛΟΝΔΙΝΟ CLASSIC ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 23/12 5
Holiday Inn Bloomsbury 4* 565 € +175 € 465 €

The Cumberland 4* (Oxford Str) 720 € +318 € 565 €

22/12, 23/12, 24/12, 
26/12, 27/12, 28/12, 

29/12, 30/12, 2/1, 3/1
5

Holiday Inn Regent’s Park 595 € +170 € 495 €

Amba Marble Arch 4* 725 € +290 € 565 €

Mayfair 5* 875 € +420 € 795 €

21/12, 22/12, 24/12 6
Holiday Inn Bloomsbury 4* 599 € +231 € 495 €

The Cumberland 4* (Oxford Str) 828 € +367 € 658 €

26/12, 27/12 5
Holiday Inn Bloomsbury 4* 585 € +195 € 465 €

The Cumberland 4* (Oxford Str) 765 € +293 € 580 €

29/12, 30/12, 31/12 5 Holiday Inn Bloomsbury 4* 598 € +230 € 518 €

4/1 4 Holiday Inn Bloomsbury 4* 485 € +150 € 398 €

3/1 5 Holiday Inn Bloomsbury 4* 565 € +175 € 455 €

ΛΟΝΔΙΝΟ FAMILY ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Μέση οικογενειακή τιμή κατ’ άτομο

22/12, 23/12 5
Premier Inn Old City 3* Sup
Premier Inn Αldgate 3* Sup

435 € 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 15 ετών
478 € 2 ενήλικες + 1 παιδί έως 15 ετών

21/12, 22/12, 24/12 6
Premier Inn Old City 3* Sup
Premier Inn Αldgate 3* Sup

470 € 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 15 ετών
510 € 2 ενήλικες + 1 παιδί έως 15 ετών

26/12, 27/12 5
Premier Inn Old City 3* Sup
Premier Inn Αldgate 3* Sup

450 € 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 15 ετών
498 € 2 ενήλικες + 1 παιδί έως 15 ετών

29/12, 30/12, 31/12 5
Premier Inn Old City 3* Sup
Premier Inn Αldgate 3* Sup

465 € 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 15 ετών
510 € 2 ενήλικες + 1 παιδί έως 15 ετών

4/1 4
Premier Inn Old City 3* Sup
Premier Inn Αldgate 3* Sup

398 € 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 15 ετών
448 € 2 ενήλικες + 1 παιδί έως 15 ετών

3/1 5
Premier Inn Old City 3* Sup
Premier Inn Αldgate 3* Sup

435 € 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 15 ετών
478 € 2 ενήλικες + 1 παιδί έως 15 ετών

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με πτήσεις της «Βritish Airways», 
«Aegean Airlines» & «Air Mediterranean» • 3, 4, 5 διαν/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* Sup, 4*, 5* • 
Αγγλικό πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος 
• Έλληνας ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος • Χάρτης και πολυσέλιδο πληροφοριακό φυλλάδιο για το 
Λονδίνο (Χριστουγεννιάτικο London Planner) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 € • Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, κάστρα, γεύματα, φιλοδω-
ρήματα, αχθοφορικά, ποτά και οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

Δώρο! 
ολοήμερη κρουαζιέρα 

στον Τάμεση για 

έγκαιρες κρατήσεις  

έως 17/11

Γιορτές με λάμψη στο

Λονδίνο
Βρετανικό Μουσείο - Γουίντσορ - Βραδινός γύρος πόλης - 
Οξφόρδη - Στράτφορντ - Bicester Village

ΛΟΝΔΙΝΟ SPECIAL OFFER ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12 6 Hilton Paddington 4* 495 € 545 € +195 € 395 €

30/12 6 Hilton Paddington 4* 545 € 595 € +245 € 495 €

Περιλαμβάνονται μόνο αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορές, διαμονή στο ξενοδοχείο και ξενάγηση 
πόλης. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

HILTON PADDINGTON
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 2/1

Μπενελούξ
Άμστερνταμ - Λουξεμβούργο - Βρυξέλλες

1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ 
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στην πόλη, που είναι χτισμένη πάνω στα κανάλια του 
ποταμού Άμστελ, και άμεση περιήγηση. Το μεσημέρι απολαύστε μια κρουαζιέρα στα 
κανάλια δώρο του γραφείου! Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Novotel City 4*. Το βράδυ ο 
αρχηγός μας θα είναι διαθέσιμος για προαιρετική βόλτα στην Red Light District.

2η μέρα: Άμστερνταμ - Zaanse Scans - Βόλενταμ (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και προαιρετική βόλτα σε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία 
της πόλης, το γνωστό οίκο «Coster Diamonds», για να παρακολουθήσετε τη διαδικασία 
κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών. Έπειτα προαιρετική εκδρομή στην Ολλανδική 
εξοχή: στο χωριό Zaanse Scans, όπου θα επισκεφθούμε τους παραδοσιακούς ανεμό-
μυλους και φάμπρικα ξυλοπάπουτσων, και στο γραφικό λιμανάκι Volendam, όπου θα 
γευματίσουμε.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Χάγη - Ντελφτ - Ρότερνταμ - Βρυξέλλες
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Χάγη, έδρα των διεθνών οργανισμών. Επό-
μενος σταθμός το ιστορικό Ντελφτ κι έπειτα το Ρότερνταμ, στις όχθες του ποταμού 
Ρήνου. Άφιξη στις Βρυξέλλες, όπου θα ξεναγηθούμε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NH 
Brussels Louise 4*. Το βράδυ προαιρετικός περίπατος στην Grand Plaz.

4η μέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμούρ - Ντινάντ - Λουξεμβούργο (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και προαιρετική εκδρομή στον ιστορικό χώρο της μάχης του Βα-
τερλό. Ακολουθεί στάση στην Ναμούρ και στην Ντινάντ. Άφιξη στο Λουξεμβούργο και 
ξενάγηση. Αργά το απόγευμα επιστροφή στις Βρυξέλλες.

5η μέρα: Βρυξέλλες - Γάνδη - Μπριζ - Άμστερνταμ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τη Γάνδη και την Μπριζ, δύο Φλαμανδικές Με-
σαιωνικές πόλεις-κοσμήματα του Βελγικού θρόνου. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση 
για το αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/12

Κοπεγχάγη 
Η παραμυθένια πρωτεύουσα
1η μέρα: Αθήνα - Κοπεγχάγη
Πτήση για την πρωτεύουσα της Δανίας, άφιξη στην πεντακάθαρη πόλη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία. Σας προτείνουμε επίσκεψη 
στο φημισμένο θεματικό πάρκο Τίβολι με τους υπέροχους κήπους και φυσικά τα δεκά-
δες γραφικά καφέ & εστιατόρια, που την περίοδο των Χριστουγέννων μεταμορφώνεται 
σε Χριστουγεννιάτικη αγορά.

2η μέρα: Κοπεγχάγη
Πρωινό και ξενάγηση. Θα επισκεφθούμε την κεντρική πλατεία του Δημαρχείου, τη 
Γλυπτοθήκη, το Χρηματιστήριο (το παλαιότερο της Ευρώπης), το Αμαλίενμποργκ, την 
παραλία Λαγκελίνιε με τη Μικρή Γοργόνα, την Όπερα. Προαιρετικά θα μεταφερθούμε 
στο λιμάνι της Κοπεγχάγης Nyhavn για μίνι κρουαζιέρα διάρκειας 1 ώρας. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Κοπεγχάγη - Μάλμο (προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ημέρα ελεύθερη. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να συμ-
μετάσχουν σε μια προαιρετική εκδρομή στη Σουηδία και συγκεκριμένα στο Μάλμο. Θα 
θαυμάσουμε τον περίφημο ουρανοξύστη που περιστρέφεται, το κάστρο του Μάλμε, την 
Πλατεία Γερουσίας και την παλιά πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας στην Κοπεγχάγη.

4η μέρα: Κοπεγχάγη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για να αποχαιρετήσουμε την πανέμορ-
φη πόλη. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης για την 
πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

24/12 4 470 € +180 € 430 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean Airlines» • Μεταφορά από και 
προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας • 3 διανυκτερεύσεις στο κεντρικό ξενοδοχείο First Myfair Hotel 4*  
(ή παρόμοιο) • Καθημερινό πλούσιο Σκανδιναβικό πρωινό μπουφέ • Ξενάγηση στην Κοπεγχάγη με Ελληνό-
φωνο ξεναγό • Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων 150 € • Ποτά, αναψυκτικά, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε αρχαιολογικούς και 
επισκεπτόμενους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα ή ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες  Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12 5  625 € 665 € +190 € -90 €

2/1 5  545 € 595 € +150 € -100 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με την «KLM/Aegean» • 4 διανυκτερεύ-
σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* όπως στο πρόγραμμα (ή παρόμοια) • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μετα-
φορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου 
και επίναυλοι καυσίμων 150 € / 180 € • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά 
αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα. Σημείωση: Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα στις 23/12
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο Schiphol, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ ο αρχηγός μας θα είναι διαθέσι-
μος να σας συνοδέψει προαιρετικά σε 
μια βόλτα στα περίφημα «κόκκινα φα-
νάρια» ή Red Light District, την πλατεία 
Dam και το κέντρο του Άμστερνταμ 
(μετάβαση με τραμ και υπόδειξη ως 
προς τον τρόπο χρήσης του).
2η μέρα: Άμστερνταμ 
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε 
για την πρώτη μας γνωριμία με την 
Ολλανδική πρωτεύουσα. Ο παραδοσι-
ακός Μύλος του Rembrandt στις όχθες 
του ποταμού Amstel, το εντυπωσι-
ακό «Στάδιο Αρένα», η Heineken, το 
επιβλητικό Rijksmuseum, η πανύψηλη 
Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό Παλάτι 
του Βασιλιά, ο πλωτός Κεντρικός 
Σταθμός είναι μερικά από τα πολλά 
αξιοθέατα μιας πόλης που «επιπλέ-
ει». Καταλήγουμε στην πλατεία των 
μουσείων και επισκεπτόμαστε ένα 
από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία 
της πόλης, το γνωστό οίκο «Coster 
Diamonds», για να παρακολουθήσετε 
τη διαδικασία κοπής και επεξεργασίας 
των διαμαντιών με Ελληνόφωνη 
παρουσίαση.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Ψαροχώρια 
Marken και Volendam
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρή-
σουμε για τα ψαροχώρια Marken και 
Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα 
στενά σοκάκια τους και στο γραφικό 
λιμανάκι του Volendam. Θα επισκε-
φθούμε ένα παραδοσιακό τυροκομείο 
όπου η «μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη 
με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας 
εξηγήσει τις μεθόδους παρασκευής 
των τυριών και στη συνέχεια θα 
έχουμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε 
τις γεύσεις τους.
4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ - 
Ντελφτ - Χάγη (προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύ-
θερη. Προτείνουμε μια προαιρετική 
ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, 

το Ντελφτ και τη Χάγη (κόστος 80€). 
Θα θαυμάσουμε στο Ρότερνταμ το 
μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της 
Ολλανδίας, τους επιβλητικούς ουρανο-
ξύστες, τα πιο μοντέρνα και ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής κτίρια και τις γέφυρες 
Villem και Erasmus. Έπειτα θα 
επισκεφθούμε το Ντελφτ, την πρώτη 
πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, 
μια ιστορική πόλη με Μεσαιωνικό 
κέντρο και μεγαλόπρεπους βασιλικούς 
ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη 
Χάγη, έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων 
και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου.
5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος 
χρόνος μέχρι τη μεταφορά μας στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστρο-
φής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1

Μια βόρεια Ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα που είναι 
πάντα λαμπερή και ξεχω-
ριστή, πόσο μάλλον την 
εποχή των Χριστουγέν-
νων! Γνωρίστε με λεπτο-
μέρεια την πόλη και τα 
περίχωρα, τους χώρους 
τέχνης, τα κανάλια και 
τις γέφυρες, αλλά και τη… 
μικρή Ολλανδέζα!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12 5 445 € 495 € +140 € 395 €

2/1 5 425 € 475 € +140 € 375 €

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12: 70€/ενήλικας, 30€/παιδί έως 12 ετών 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - Αθήνα με «KLM» • Μεταφορές από και 
προς το αεροδρόμιο • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Novotel Amsterdam 4* ή παρόμοιο • Μπουφέ πρό-
γευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω • Τοπικός Ελληνόφωνος συνο-
δός/ξεναγός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρο-
μείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων 165 € • Αχθοφορικά, 
φιλοδωρήματα • Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Novotel Amsterdam 4* - Άμστερνταμ 
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Γιορτές με φόντο τα κανάλια

Άμστερνταμ
Ψαροχώρια Marken & Volendam - (Ρότερνταμ - Ντελφτ - Χάγη) 

NOVOTEL AMSTERDAM

NOVOTEL AMSTERDAM
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - 
Κρακοβία
Πρωινή αναχώρηση για τη Βαρσοβία 
κι έπειτα μετάβαση οδικώς στην 
Κρακοβία, αρχαία πρωτεύουσα της 
Πολωνίας. Άφιξη, τακτοποίηση αργά το 
απόγευμα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα
Πρωινή ξενάγηση. Θα δούμε το εντυ-
πωσιακό Βασιλικό Κάστρο στον Λόφο 
Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό με τους 
βασιλικούς τάφους και την καμπάνα, το 
Πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη 
Μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία 
Μαριάτσκι κ.ά. Αναχώρηση για την 
περιοχή Βιελίτσκα με τα φημισμένα 
αλατωρυχεία-μοναδικά θαύματα της 
φύσης και των μαστόρων της παλιάς 
εποχής. Στις υπόγειες στοές βρίσκονται 
εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο 
αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες, 
θαυμαστά ξύλινα υποστυλώματα. Επι-
στροφή στην Κρακοβία και απόγευμα 
ελεύθερο.

3η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς - 
Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
Αφήνουμε τη Νότια Πολωνία και κα-
τευθυνόμαστε στην πρωτεύουσα. Καθ’ 

οδόν θα επισκεφθούμε το μουσειακό 
χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου, από τα 
μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό 
τέλος πάνω από 2 εκατ. άτομα κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Θ’ ακολουθήσει στάση στην Τσεστοχό-
βα με το μοναστήρι της Γιάσνα Γκόρα, 
όπου θα επισκεφθούμε το παρεκκλήσι 
της μονής. Άφιξη το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο μας. Η Βαρσοβία περιβάλ-
λεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται 
στον κατάλογο της UNESCO και 
αποτελεί το σημαντικότερο πόλο έλξης 
για τους συντηρητές μνημείων ανά τον 
κόσμο. Απόγευμα ελεύθερο.

4η μέρα: Βαρσοβία
Πρωινή ξενάγηση όπου θα δούμε 
μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία 
της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, 
πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονι-

κής που τώρα λειτουργεί σαν μουσείο 
και έδρα της Βουλής Seim, το παλάτι 
και την πλατεία του Κάστρου Plac 
Zamkowy, από τα λίγα σημεία που 
σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, 
το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και 
Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρ-
σοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που 
στεγάζει την όπερα και το μπαλέτο, 
το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεω-
ρείται από τα ομορφότερα κτίρια της 
πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους και 
το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας 
Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το 
άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που 
στολίζει τους κήπους του ανακτόρου 
Λαζιένσκι. Ελεύθερο απόγευμα.

5η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Βαρσοβίας για την 
επιστροφή μας στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1

Θα μαγευτούμε από τη γο-
ητευτική Κρακοβία και τη 
δυναμική Βαρσοβία, με τη 
θαυμαστή της προσφορά 
στην πανανθρώπινη πο-
λιτιστική κληρονομιά. Θα 
επισκεφθούμε τον τόπο 
μνήμης του Άουσβιτς και 
τα μοναδικά Αλατωρυχεία 
Βιελίτσκα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 2/1 5 495 € 545 € +140 € 485 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχεία 4* & 5* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προ-
γράμματος • Είσοδοι (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλιση έως 75 ετών • Αντιπρόσωπος/συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρόμιου 160 € • 
Ποτά / αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των δείπνων • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό/προτεινόμενο

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Mercure Kraków Stare Miasto 4* - Κρακοβία 
Radisson Blu Centrum Hotel 5* - Βαρσοβία
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Χριστούγεννα στην Πολωνία

Βαρσοβία-Κρακοβία 
Αλατωρυχεία Βιελίτσκα - Άουσβιτς - Τσεστοχόβα

RADISSON BLU

MERCURE
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα

Πτήση για Μόσχα. Άφιξη, μεταφορά 

στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία 

με την πανέμορφη πρωτεύουσα της 

Ρωσίας. Τακτοποίηση στα δωμάτια, 

δείπνο. Ακολουθεί περιήγηση Moscow 

by night.

2η μέρα: Μόσχα - Σεργκιέβ Ποσάντ 
(προαιρετικά)

Πρωινό και συνεχίζουμε την ξενάγηση. 

Θα περάσουμε από τις κεντρικές 

λεωφόρους Οχόντι Ριάντ, Τβερσκάια, 

Νόβι Αρμπάτ, θα δούμε τους επιβλητι-

κούς πύργους της εποχής του Στάλιν, 

την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ιστορικό 

μουσείο, το Μανέζ και την Δούμα, την 

Πλατεία Τεατράλναγια με τα Μπολσόι 

κ.ά. Θα καταλήξουμε στην Κόκκινη 

Πλατεία κι έπειτα στο πολυκατά-

στημα «Γκουμ» για ψώνια και καφέ. 

Προαιρετική επίσκεψη στο Μαυσωλείο 

του Λένιν είτε εκδρομή στο Σεργκιέβ 

Ποσάντ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

δείπνο.

3η μέρα: Μόσχα - ξενάγηση Μετρό 
- Κρεμλίνο - Άρμουρι - Αρμπάτ

Μετά το πρωινό θα μεταβούμε στο 

Κρεμλίνο με το φημισμένο μετρό της 
Μόσχας, γνωστό ως «υπόγειο παλάτι». 
Οι περισσότεροι σταθμοί είναι αληθινά 
έργα τέχνης! Ξενάγηση στο Κρεμλί-
νο και στο περίφημο Οπλοστάσιο 
(Άρμουρι). Συνεχίζουμε για τον πεζό-
δρομο Στάρι Αρμπάτ, όπου θα έχουμε 
χρόνο για βόλτα ή καφέ. Πολύ κοντά 
βρίσκεται η λεωφόρος Novy Arbat. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η μέρα: Μόσχα - Αγ. Πετρούπολη

Μετά το πρωινό αναχώρηση για Αγ. 
Πετρούπολη. Άφιξη στην «Τσαρίνα της 
Βαλτικής» και πρώτη γνωριμία με την 
πόλη, την οποία ίδρυσε ο Μ. Πέτρος 
για να δώσει στην αυτοκρατορία του 
μια έξοδο προς τη θάλασσα του Βορρά. 
Στο πρόγραμμα της Πρωτοχρονιάς 
υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικά να 
γιορτάσετε την αλλαγή του χρόνου στις 
όχθες του ποταμού Νέβα, πίνοντας 
σαμπάνια κερασμένη από εμάς, μαζί 
με χιλιάδες άλλους ντόπιους και 
επισκέπτες που γιορτάζουν στους 
δρόμους!

5η μέρα: Αγ. Πετρούπολη - Πετρο-
ντβορέτς

Πρωινό και ξενάγηση. Θα δούμε τον 

Καθεδρικό ναό του Αγ. Νικολάου των 

Ναυτικών, την Εκκλησία του Καζάν, 

το Θέατρο Μαριίνσκι, τη Λεωφόρο 

Νιέφσκι, τον Ναό του Σωτήρος κ.ά. 

Το απόγευμα αναχωρούμε για μια 

εκδρομή στο Πετροντβορέτς, γνωστό 

και ως Πέτερχοφ, τα θερινά ανάκτορα 

των τσάρων Ρομανόφ, όπου θα ξενα-

γηθούμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 

δείπνο.

6η μέρα: Αγία Πετρούπολη - 
Πετροπαυλόφσκι - Αγ. Ισαάκ - 
Ερμιτάζ

Μετά το πρωινό θα ξεναγηθούμε στο 

εντυπωσιακό φρούριο των Πέτρου και 

Παύλου, το λεγόμενο Πετροπαυλόφσκι. 

Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με το 

μεγαλοπρεπή Καθεδρικό ναό του Αγ. 

Ισαάκ. Το απόγευμα θα επισκεφθούμε 

το μουσείο Ερμιτάζ, τα πρώην χειμερι-

νά ανάκτορα της Τσαρικής οικογένειας. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 

διανυκτέρευση.

7η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα

Μετά το πρωινό μεταφορά στο αερο-

δρόμιο για να πάρουμε την πτήση της 

επιστροφής.
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Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά στις όχθες του Νέβα

Μόσχα-Αγ.Πετρούπολη 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

21/12 7 740 € +130 €

28/12 7 860 € +130 €

22/12 8 800 € +120 €

30/12 8 745 € +270 €

29/12 9 825 € +270 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθή-
να-Μόσχα & Αγία Πετρούπολη-Αθήνα • 3 δια-
νυκτερεύσεις στη Μόσχα σε ξενοδοχείο 4* • 3 
διανυκτερεύσεις στην Αγ. Πετρούπολη σε ξενοδο-
χείο 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, 
περιεκτικές ξεναγήσεις, περιηγήσεις και εκδρομές 
όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Είσοδοι όπου 
απαιτείται, σύμφωνα με το πρόγραμμα • Βίζα Ρω-
σίας και ασφάλεια (ιατροφαρμακευτική κάλυψη) • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Ελληνόφωνος τοπι-
κός ξεναγός • Συνοδός του γραφείου 
Σημείωση: Το 8ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 
επιπλέον ελεύθερη μέρα στην Αγία Πετρούπολη. 
Το 9ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 2 επιπλέον 
ελεύθερες ημέρες στην Μόσχα και Αγ. Πετρούπο-
λη αντίστοιχα. 
Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα. 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου 
και επίναυλος καυσίμων 390€  (7ήμερο) ή 430€ 
(8ήμερο/9ήμερο) • Τα φιλοδωρήματα • Οτιδήποτε 
δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή ανα-
φέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Σημειώσεις: 1) Για την έκδοση της Βίζας απαιτού-
νται τουλάχιστον 7 εργάσιμες μέρες. 2) Δικαιολο-
γητικά: Α) Διαβατήριο με ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες 
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ταξιδιού. 
Β) Μια πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου 
(3,5x4,5 και το 80% να καλύπτεται από το πρόσω-
πο). Γ) Συμπληρωμένη αίτηση για Βίζα. Για άτομα 
άνω των 75 ετών υπάρχει προσαύξηση κόστους 
1,40 ευρώ ημερησίως για την ασφάλεια. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 22/12, 28/12, 29/12, 30/12

Ένα γιορτινό ταξίδι στη με-

γαλύτερη χώρα του κόσμου, 

τη Ρωσία, με τη Μόσχα 

και την Αγία Πετρούπολη 

να αποτελούν τα φωτεινά 

σημεία της αξέχαστης περι-

πλάνησής μας!

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Ροβανιέμι - Μου-
σείο Arktikum - Κουούσαμο
Πτήση για Ροβανιέμι. Άφιξη και 
περιήγηση. Επίσκεψη στο Μουσείο 
Άρκτικουμ, όπου θα θαυμάσετε την 
τέχνη των Λαπώνων. Στο αμφιθέατρο 
θα παρακολουθήσουμε ντοκιμαντέρ για 
το Βόρειο Σέλας και τον Ήλιο του Μεσο-
νυκτίου. Αναχώρηση για το Κουούσαμο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
2η μέρα: Κουούσαμο - μηχανάκια 
του χιονιού - ψάρεμα - Χριστουγεν-
νιάτικο δείπνο
Η μέρα ξεκινά με πρωινό σε μπουφέ 
και συνεχίζει με ταξίδι κοντά στα σύνο-
ρα της Ρωσίας. Ακολουθήστε μας με τα 
μηχανάκια του χιονιού σε μια συναρπα-
στική διαδρομή πάνω από παγωμένες 
λίμνες και ανάμεσα σε πυκνά έλατα! 
Θα διδαχθούμε από τους Λάπωνες το 
snowmobile κι αμέσως θα οδηγήσου-
με, με στάση για ψάρεμα στο παγωμένο 
ποτάμι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου 
θα στολίσουμε το Χριστουγεννιάτικο 
δέντρο και θα δειπνήσουμε περιμένο-
ντας τον Αϊ-Βασίλη!
3η μέρα: Κουούσαμο - Φάρμα με 
ταράνδους, Huskies και βόλτα με 
έλκηθρα - Ρούκα
Πρόγευμα κι επίσκεψη στην τοπική 
φάρμα με ταράνδους, όπου θα μάθουμε 

να οδηγούμε έλκηθρο. Ακολουθεί 
η φάρμα με τα πανέμορφα σκυλιά 
Husky. Αναχώρηση για το μεγαλύτερο 
χιονοδρομικό κέντρο της Βόρειας 
Φινλανδίας, την Ρούκα. Επιστροφή και 
ελεύθερος χρόνος. Δείπνο, διασκέδαση, 
διανυκτέρευση.
4η μέρα: Κουούσαμο - Pάνουα 
- Ζωολογικός Κήπος Murr Murr - 
Fazer
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ρά-
νουα, το πιο όμορφο ζωολογικό πάρκο 
της Φινλανδίας. Εδώ θα μπορέσουμε να 
θαυμάσουμε πολικές αρκούδες, λευ-
κούς αετούς, λύκους, ταράνδους κ.ά. 
Μπορείτε να επισκεφθείτε το πρατήριο 
γλυκισμάτων Fazer και το κάστρο Murr 
Murr. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κουούσαμο - Αρκτικός 
Κύκλος - Χωριό Αϊ-Βασίλη - «Σάντα 
Παρκ» - Snowman World - Ροβα-
νιέμι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το 
Ροβανιέμι. Θα επισκεφθούμε τον 
Αρκτικό Κύκλο όπου βρίσκεται το σπίτι 
του Αϊ-Βασίλη, τον οποίο θα συναντή-
σουμε… προσωπικά! Επίσκεψη στο 
Snowman World και το Santa Park, 
την «Ντίσνεϊλαντ της Λαπωνίας»! 
Συνεχίζουμε για επίσκεψη στο «Igloo 
Restaurant». Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.
6η μέρα: Ροβανιέμι - Χωριό Αϊ-Βα-
σίλη - Αθήνα
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Αναχώ-
ρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για 
Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 28/12

EARLY
BOOKING

Γιορτές στο χωριό του Αϊ Βασίλη  

Ροβανιέμι-Λαπωνία
Koυούσαμο - snowmobiles - Φάρμες Χάσκι & ταράνδων - Panoya - Ροβανιέμι -  
Αρκτικός Κύκλος - Χωριό Αϊ-Βασίλη - Santa Park - Snowland

Δώρο!Οι φόροι αεροδρομίων για έγκαιρες κρατήσεις και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με 
ναυλωμένες απευθείας πτήσεις της «Aegean 
Airlines» • Διαμονή σε ξενοδοχεία Α’ κατηγορί-
ας: 4 διανυκτερεύσεις στο Κουούσαμο (Sokos 
Kuusamo ή παρόμοιο), 1 διανυκτέρευση στο Ρο-
βανιέμι (Santa Claus, Sokos, Scandic, Pojhanhovi 
ή παρόμοιο) • Ημιδιατροφή καθημερινά • Χρι-
στουγεννιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο (μέρος της 
ημιδιατροφής) • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
και της σάουνας στο ξενοδοχείο Sokos του Κου-
ούσαμο • Επίσκεψη του Αϊ-Βασίλη και μοίρασμα 
μικρο-δώρων στα παιδιά στις 24/12 • Χρήση 
πισίνας σε όλα τα ξενοδοχεία • Μεταφορές, πε-
ριηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα • Μεταφορά και επίσκεψη στο χωριό 
του Αϊ-Βασίλη & πέρασμα του Αρκτικού Κύκλου 
• Μεταφορά, επίσκεψη και είσοδος στο Μουσείο 
Άρκτικουμ • Ψάρεμα από τρύπες που θα ανοίξου-
με σε παγωμένη λίμνη ή ποτάμι • Επίσκεψη στο 
Snowman Land και είσοδος πληρωμένη • Εκ-
δρομή και είσοδος στον Ζωολογικό Κήπο Ράνουα 
και είσοδος πληρωμένη • Εκδρομή και είσοδος 
στην Snowland και στο «Igloo», εστιατόριο που 
είναι ολόκληρο φτιαγμένο από κομμάτια πάγου 
• Σαφάρι, οδήγηση μηχανοκίνητων έλκηθρων 
(snowmobiles) στο χιονισμένο τοπίο • Επίσκεψη 
σε φάρμα και βόλτα με έλκηθρα που σέρνουν 
τάρανδοι • Επίσκεψη σε φάρμα και βόλτα με έλ-
κηθρα που σέρνουν Χάσκι • Έμπειρος συνοδός 
• Aσφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβά-
νονται: • Ποτά, φιλοδωρήματα, τυχόν επίναυλος 
καυσίμων και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περι-
λαμβανόμενα • Είσοδος στο Santa Park (ενήλικες 
33 €, παιδιά 27,5 €) Δώρα έγκαιρης εγγραφής 
για περιορισμένες θέσεις με απόλυτη σειρά προ-
τεραιότητας: 1) Φόροι αεροδρομίων που ισχύουν 
κατά την έκδοση τιμών (20/9/17), 2) Καινούρια 
ισοθερμική φόρμα (σαλοπέτα) που παραμένει στη 
διάθεσή σας, 3) Ασφάλεια προσωπικού ατυχήμα-
τος και κάλυψη επιστροφής μέρους προκαταβο-
λής λόγω σοβαρής ασθένειας. Σημείωση: Στις 
28/12 η διαμονή είναι στο Όουλου.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Ημέρες Ηotel Scandic/ 
Sokos/ Pojhanhovi Ηotel Santa Claus 

Ενήλικας σε 2κλινο/3κλινο 6 μέρες 1.798 € 1.898 €

Ενήλικας σε 1κλινο 6 μέρες 2.098 € 2.198 €

Παιδί 2-14 ετών σε δίκλινο δωμάτιο με έξτρα 
παιδικό κρεβάτι

6 μέρες 1.399 € 1.499 €

Οικογενειακή τιμή κατ’ άτομο για 2 ενήλικες 
και 1 παιδί έως 14 χωρίς παιδικό κρεβάτι

6 μέρες 1.565 € 1.630 €

Οικογενειακή τιμή κατ’ άτομο για 2 ενήλικες 
και 1 παιδί έως 14 με έξτρα παιδικό κρεβάτι

6 μέρες 1.665 € 1.765 €

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12 6
Kapetanios Odyssia 3*Sup 430 € +100 € 220 €

Ajax 4* 530 € +130 € 390 €

28/12 6
Kapetanios Odyssia 3*Sup 450 € +100 € 240 €

Ajax 4* 560 € +130€ 420 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Λάρνακα-Αθήνα με «Aegean Airlines» • 5 διανυκτερεύσεις 
στη Λεμεσό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά • 4 δείπνα + 1 εορταστικό δείπνο-ρεβεγιόν 
• Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • 
Χάρτες, έντυπα της Κύπρου • Ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αερο-
δρομίων & επίναυλος καυσίμων 139 € • Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων • Οτιδήποτε αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 28/12

Κύπρος
Λεμεσός - Λευκωσία - Πάφος - Τρόοδος - Μονή Κύκκου

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λεμεσός

Πτήση για Κύπρο. Άφιξη, μεταφορά στη Λεμεσό και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο.

2η μέρα: Λεμεσός - Λευκωσία

Πρόγευμα και εκδρομή στη «μοιρασμένη» Κυπριακή πρωτεύουσα, τη Λευκωσία. Ακο-
λουθώντας την πράσινη γραμμή φτάνουμε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το μνημείο 
των πεσόντων Ελλήνων από την Τουρκική εισβολή. Επίσκεψη στα Φυλακισμένα Μνή-
ματα, το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιωάννη. Καταλήγουμε στη 
γραφική «Λαϊκή Γειτονιά» για βόλτα, καφέ, προαιρετικό φαγητό. Επιστροφή στη Λεμεσό. 
Χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο.

3η μέρα: Λεμεσός - Πάφος

Πρόγευμα και αναχώρηση για εκδρομή στην Πάφο. Διασχίζοντας τους αμπελώνες και 
πορτοκαλεώνες του Φασουρίου, φτάνουμε στον Πύργο των Ιπποτών στο Κολόσσι και 
στο αρχαίο θέατρο του Κουρείου. Ο δρόμος μετά μας φέρνει στην Πέτρα του Ρωμιού 
(στάση για καφέ). Φτάνουμε στην Πάφο, όπου θα ξεναγηθούμε στην Έπαυλη του Διό-
νυσου. Το μεσημέρι προαιρετικό γεύμα στο λιμανάκι της Κάτω Πάφου. Επιστροφή το 
απόγευμα στη Λεμεσό. Δείπνο.

4η μέρα: Λεμεσός

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εορταστικό δείπνο (ρεβεγιόν).

5η μέρα: Λεμεσός - Τρόοδος - Μονή Κύκκου

Πρόγευμα και εκδρομή. Διασχίζοντας την οροσειρά του Τρόοδος φτάνουμε στο Θρονί 
της Παναγιάς. Συνεχίζουμε για τη Μονή Κύκκου, το πιο γνωστό και πλουσιότερο μονα-
στήρι της Κύπρου. Επιστροφή το απόγευμα στη Λεμεσό. Δείπνο.

6η μέρα: Λεμεσός - Λάρνακα - Αθήνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την όμορφη Λάρνακα, για να δούμε την εκκλησία του 
Αγίου Λαζάρου και να θαυμάσουμε την παραλία με τις Φοινικούδες. Στη συνέχεια μετα-
φορά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την πτήση της επιστροφής μας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12, 24/12, 26/12, 29/12, 30/12, 3/1, 4/1

Ρώμη
Μουσεία Βατικανού - Βασιλική Αγ. Πέτρου - Κατακόμβες

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Επίσκεψη στις κατακόμβες 
της Αγ. Καλλίστου ή εναλλακτικά της Δομιτίλλης. Διασχίζοντας την Αππία οδό θα δούμε 
τα πιο διάσημα Λουτρά (Θέρμες) του αυτοκράτορα Καρακάλα πριν καταλήξουμε στο 
επιβλητικό Κολοσσαίο & την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Περνώντας κάτω από 
το Καπιτώλιο θα καταλήξουμε στην Πιάτσα Βενέτσια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξε-
κούραση. Το βράδυ προαιρετικός νυχτερινός γύρος Rome by night.
2η μέρα: Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου
Πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στο κορυφαίο Μουσείο του Βατικανού (κόστος εισό-
δου 30€). Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής, 
καθώς και την περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό, ακολουθεί 
επίσκεψη στη βασιλική του Αγ. Πέτρου & ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία. Τέλος, για 
την αναχώρηση των Θεοφανίων σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε την «Τραβιάτα» 
του Τζιουζέπε Βέρντι και μια συλλογή από περίφημα εορταστικά κονσέρτα για τη νέα 
χρονιά στις 4/1.
3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία (προαιρετικά)
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην πόλη που είναι συνώνυμη 
με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία (κόστος 85€). Θα γνωρίσουμε πεζή την 
ιστορική πόλη, θα δούμε το μεγαλοπρεπές Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του 
Τζιότο, το Βαπτιστήριο, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την Πιάτσα ντε λα Σινιορία και το 
Πόντε Βέκιο.
4η μέρα: Ρώμη
Ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στους εμπορικούς δρόμους της πόλης. 
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες  Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

23, 26/12, 
4/1

4
Buenos Aires 3* 289 € +90 € 259 €

Ludovisi Palace 4* 359 € +130 € 329 €

30/12 4
Buenos Aires 3* 349 € +150 € 319 €

Ludovisi Palace 4* 509 € +190 € 479 €

22, 23, 24, 
26/12, 3/1

5
Buenos Aires 3* 349 € +100 € 319 €

Ludovisi Palace 4* 429 € +140 € 399 €

29/12 5
Buenos Aires 3* 399 € +100 € 309 €

Ludovisi Palace 4* 559 € +210 € 529 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines» • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*, 
4*, 4* Sup της επιλογής σας με πρωινό μπουφέ • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο 
πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 150 € • Check point 
20 € (πληρωτέα από Αθήνα) • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών 
χώρων • Δημοτικός φόρος Ρώμης 6 € (για τα 4* ξενοδοχεία) / 4 € (για τα 3* ξενοδοχεία) την ημέρα ανά άτομο 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Σημείωση: Με την εγγραφή σας απαιτείται η δήλωση συμμετοχής στα 
Μουσεία του Βατικανού (τουλάχιστον 7 μέρες πριν την αναχώρηση, βάσει διαθεσιμότητας) με κόστος εισόδου 
30 € ο ενήλικας, 25 € παιδί 6-18 ετών/φοιτητής έως 25 ετών (πληρωτέα απευθείας στον ξεναγό χωρίς δυνα-
τότητα ακύρωσης) • Rome by night: 25 € το άτομο, Φλωρεντία: 85 € το άτομο (για min συμμετοχή 7-8 άτομα) 
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη Πτήση για τη Ρώμη, άφιξη και άμεση ξενάγηση: θα δούμε 
μεταξύ άλλων το Καπιτώλιο, τη Ρωμαϊκή αγορά, το Κολοσσαίο, την Φοντάνα ντι Τρέβι. 
Ελεύθερος χρόνος ή ξενάγηση (προαιρετικά) στα μουσεία του Βατικανού. Δείπνο.
2η μέρα: Ρώμη - Τίβολι (προαιρετικά) Πρωινό και ελεύθερη μέρα για να ανακαλύ-
ψετε όλα τα μυστικά της «αιώνιας πόλης»! Προαιρετικά σας προτείνουμε απογευματινή 
εκδρομή στο Τίβολι και τη Villa d’ Este. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Φλωρεντία, 
με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στην όμορφη Σιένα. Άφιξη στη Φλωρεντία και ξε-
νάγηση: Πόντε Βέκιο, Ντουόμο, Πιάτσα ντε λα Σινιορία, Σάντα Κρότσε κ.ά. Τακτοποίηση 
και χρόνος για γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.
4η μέρα: Φλωρεντία - Βενετία Πρωινό και αναχώρηση για τη μαγευτική Βενετία. 
Άφιξη νωρίς το μεσημέρι και ξενάγηση. Μετάβαση με το vaporetto στο ιστορικό 
κέντρο. Χρόνος ελεύθερος, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
5η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Μιλάνο Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο, με 
ενδιάμεση στάση και περιήγηση στη Βερόνα. Άφιξη και περιήγηση στην οικονομική 
πρωτεύουσα της Ιταλίας, το παγκόσμιο κέντρο μόδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Λουγκάνο Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στο Κόμο και 
στο Λουγκάνο. Άφιξη στο Κόμο, 45χλμ. βόρεια του Μιλάνου. Θα περπατήσουμε στο 
ιστορικό κέντρο και θα έχουμε χρόνο να το θαυμάσουμε. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
Ελβετία. Μικρή περιήγηση στο Λουγκάνο και βόλτα στην όχθη της λίμνης. Επιστροφή 
το απόγευμα στο Μιλάνο. Δείπνο, διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23 & 30/12 7 645 € 695 € +190 € 615 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη & Μιλάνο - Αθήνα με «Aegean» • 6 διανυκτερεύ-
σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (σερβιριζόμενο μενού 3 πιάτων) • Μεταφορές, 
περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Ασφαλιστική κάλυψη 
αστικής επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 180 
€ • Βαπορέτο στη Βενετία 15 € πληρωτέα τοπικά • Checkpoint - είσοδοι πόλεων 25 € πληρωτέα τοπικά • 
Είσοδοι μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων • Ποτά & αναψυκτικά στα γεύματα • Ό,τι αναγράφεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό • Δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται επί τόπου στα ξενοδοχεία) Σημείωση: Το 
πρόγραμμα στις 30/12 πραγματοποιείται αντίστροφα χωρίς παραλείψεις.

Λίμνες Κόμο & Λουγκάνο

Πανόραμα Ιταλίας
1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Κόμο
Πτήση για Μιλάνο. Άφιξη και άμεση ξενάγηση: Ντουόμο, γκαλέρια Βιτόριο Εμανουέλε 
Β’, Σκάλα του Μιλάνου. Αργότερα μεταφερόμαστε στο μαγευτικό Κόμο. Άφιξη, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην όχθη.
2η μέρα: Κόμο - Λίμνη Mατζόρε
Πρωινό. Θα αναχωρήσουμε για τη Λίμνη Ματζόρε και την κωμόπολη Στρέζα. Προαι-
ρετική κρουαζιέρα με το καραβάκι στο νησάκι Ίζολα Μπέλα, όπου βρίσκεται το παλάτι 
Μπορομέο, και το διπλανό νησάκι Ίζολα Πεσκατόρε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κόμο - Λουγκάνο
Πρωινό και αναχώρηση για Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, την 
πόλη που βρίσκεται πάνω στην ομώνυμη λίμνη. Περιήγηση, χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χριστουγεννιάτικο δείπνο (προτεινόμενο).
4η μέρα: Κόμο - Βερόνα - Λίμνη Γκάρντα - Σιρμιόνε
Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη Βερόνα, 
όπου θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες και τα άριστα διατηρημένα 
Μεσαιωνικά κτίρια και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι 
της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια, αναχωρούμε για τη Λίμνη Γκάρντα και το Μεσαιωνικό 
Σιρμιόνε, το πιο όμορφο και δημοφιλές θέρετρο της λίμνης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Κόμο - Μπέργκαμο - Μιλάνο - Αθήνα
Πρωινό και επίσκεψη στο Μπέργκαμο, που χωρίζεται στην Άνω και Κάτω Πόλη. Στην 
περιήγησή μας θα θαυμάσουμε, μεταξύ άλλων, την Παλιά Πλατεία, εκκλησίες και πα-
λιές επαύλεις. Χρόνος ελεύθερος. Επόμενος σταθμός η μοναδική αγορά του Μιλάνου. 
Το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12 5

Palace Grand Hotel Varese 4*
Κεντρικό Βαρέζε

545 € +130 € 595 €

Grand Imperial Resort & Spa 4* 
Κεντρικό Κόμο

720 € +280 € 640 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με την «Aegean» • 4 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγή-
σεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαι-
ρετικό ή προτεινόμενο • Check point 20 € (πληρωτέα Ελλάδα) • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12, 29/12, 30/12

Μαδριτη 
Ανδαλουσία
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Πτήση για την πρωτεύ-
ουσα της Ισπανίας. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδο-
χείο. Πρώτη γνωριμία.
2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη Μετά το 
πρωινό οδική εκδρομή στην Ανδαλουσία. Θα διασχί-
σουμε το οροπέδιο της θρυλικής Manchas, όπου έζη-
σε και έδρασε ο Δον Κιχώτης. Περνώντας την Σιέρα 
Μορένα θα καταλήξουμε στην Κόρδοβα. Τελευταίος 
σταθμός και διανυκτέρευση στη Σεβίλλη.
3η μέρα: Σεβίλλη Πρωινό και ξενάγηση στην «πόλη 
της όπερας». Και για το βράδυ… φλαμένκο!
4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάν-
κος - Γρανάδα Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη 
Γρανάδα, διασχίζοντας την περιοχή με τα Pueblos 
blancos. Καθ’ οδόν θα σταματήσουμε στην Ρόντα. 
Άφιξη στη Γρανάδα, τακτοποίηση και πρώτη γνωριμία.
5η μέρα: Γρανάδα - Μαδρίτη Θα δούμε τον εντυ-
πωσιακό λόφο της Αλάμπρα και δίπλα τον κήπο Χε-
ναραλίφε. Άφιξη στη Μαδρίτη.
6η μέρα: Μαδρίτη Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας 
αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου της Πινα-
κοθήκης Πράδο. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στα 
στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης. Απόγευμα 
ελεύθερο.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Μετά το πρωινό ανα-
χώρηση για το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στα στενά 
δρομάκια της Μεσαιωνικής πόλης, θα επισκεφθούμε 
εργαστήριο διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado 
και θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη. Απόγευμα στη δι-
άθεσή σας.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο 
και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 24/12, 26/12, 30/12, 4/1

Βαρκελώνη
Χιρόνα-Φιγκέρες

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη Πτήση για την 
πρωτεύουσα της Καταλονίας. Άφιξη, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε αμέσως ξενά-
γηση πεζή στο κέντρο της Βαρκελώνης: Ράμπλας, La 
Boqueria, Λυρική Σκηνή, πλατεία Ρεάλ. Για το απόγευ-
μα προτείνουμε μια 5ωρη προαιρετική ξενάγηση σε 
δύο σημαντικά μνημεία: το πάρκο Γκουέλ και το νοσο-
κομείο Σαν Πάμπλο. Θα τελειώσουμε την ξενάγησή μας 
στο λόφο Μοντζουίκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Βαρκελώνη Η ξενάγησή μας αρχίζει από 
την κεντρική πλατεία της Βαρκελώνης, την Plaza 
Catalunia. Θα διασχίσουμε την περίφημη λεωφόρο 
Paseo de Gracia με τα ακριβά καταστήματα και τα 
πασίγνωστα Casa Batllo και Casa Mila του μεγάλου 
Antonio Gaudi. Θα σταματήσουμε στην εκκλησία 
Sagrada Familia. Θα δούμε ακόμα το Porto Olympico, 
το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, το Ισπανικό 
χωριό, το ιστορικό κέντρο της πόλης. Για το βράδυ σάς 
προτείνουμε να παρακολουθήσετε φλαμένκο!
3η μέρα: Βαρκελώνη - Girona - Figueres Πρωινό 
και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του μεγάλου Καταλανού 
ζωγράφου Νταλί, το Figueres! Θα επισκεφθούμε το 
μουσείο με τη συλλογή έργων του και βγαίνοντας θα 
θαυμάσουμε την έκθεση κοσμημάτων που σχεδίασε. 
Στάση για καφέ στο ιστορικό κέντρο και αναχώρηση 
για την Girona. Περιήγηση και επιστροφή.
4η μέρα: Βαρκελώνη Πρωινό στο ξενοδοχείο και 
ημέρα ελεύθερη.
5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδο-
χείο και χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο αεροδρό-
μιο και πτήση για Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12, 3/1

Μαδρίτη 
Τολέδο
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Πτήση για την πρωτεύ-
ουσα της Ισπανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.

2η μέρα: Μαδρίτη Ξενάγηση στον πλούτο της Πινα-
κοθήκης Πράδο. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στα 
στενά δρομάκια της «καρδιάς» της Μαδρίτης. Barrio 
de las letras, Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα 
ελεύθερο.

3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Μετά το πρωινό ανα-
χώρηση για το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστο-
ρική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Θα 
περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της Μεσαιω-
νικής πόλης κι έπειτα θα επισκεφθούμε εργαστήριο 
διακοσμητικής μετάλλου με την Τολεδάνικη τεχνική 
Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη. Για το από-
γευμα σας προτείνουμε μια βόλτα για ψώνια στην 
πιο κομψή συνοικία της πόλης, το Μπάριο ντε Σα-
λαμάνκα, έναν καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα ντε 
Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς να περιπλανηθεί-
τε στα στενά της παλιάς πόλης καταλήγοντας στην 
εντυπωσιακή Πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.

4η μέρα: Μαδρίτη Ημέρα ελεύθερη. Σας προτεί-
νουμε να εκμεταλλευθείτε την ημέρα σας κάνοντας 
μια προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια, την πόλη 
της βασίλισσας Ισαμπέλ, παλιά πρωτεύουσα της Κα-
στίλης.

5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό και ελεύθερος 
χρόνος μέχρι να φθάσει η ώρα που θα μεταφερθού-
με στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/1 4 555 € +100 € 495 €

24 & 26/12 5 595 € +160 € 535 €

23 & 30/12 6 645 € +200 € 585 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη - 
Αθήνα με «Aegean»/«Αlitalia» • 3, 4, 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγ-
μένο ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξε-
ναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό • Ενημερωτικά 
έντυπα/χάρτες • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια ταξιδίου 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 145 
€ • Είσοδοι στα μουσεία (περίπου 20 € Ισπανικό χωριό και μουσείο 
Νταλί) • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημείωση: Το 4ήμερο 
πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα. Το 6ήμερο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 1 επιπλέον ελεύθερη μέρα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

23, 30 /12 & 3/1 5 535 € +140 € 475 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθή-
να με «Aegean» • 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου • Ασφάλεια ταξιδιού αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Φόροι αεροδρομίων 145 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμ-
μα • Είσοδοι στα Μουσεία

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

22, 23, 29 & 30/12 8 745 € +230 € 685 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθή-
να με «Aegean» • 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* 
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη 
και 1 στη Γρανάδα) • Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφω-
να με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου • 
Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περι-
λαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 145 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα • Είσοδοι στα μουσεία
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24, 28/12, 31/12

Γύρος 
Πορτογαλίας
1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Όμπιτους - Φατί-
μα - Ναζαρέ Πτήση για Λισσαβώνα. Άφιξη και ανα-
χώρηση οδικώς για Φατίμα. Στάση στο Μεσαιωνικό 
Όμπιτους και το τουριστικό ψαροχώρι Ναζαρέ. Άφιξη 
το απόγευμα στην Φατίμα, τακτοποίηση.

2η μέρα: Φατίμα - Πόρτο Πρωινό και αναχώρηση 
για το Πόρτο. Η πόλη έδωσε επίσης το όνομά της στο 
ξακουστό κρασί Πόρτο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Πόρτο Πρωινό και περιήγηση: Λιμάνι, σι-
δηροδρομικός σταθμός, Δημαρχείο, λεωφόρος Boa 
Vista, Ριβέιρα, γευσιγνωσία κρασιών. Απόγευμα 
ελεύθερο.

4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες - Πόρτο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για μια ολοήμερη εκ-
δρομή στην Μπράγκα και την Γκιμαράες. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Πόρτο - Λισσαβώνα Μετά το πρωινό ανα-
χώρηση για τη Λισσαβώνα. Στάση στο δάσος Μπου-
σάκου, ξενάγηση στην Κοΐμπρα. Άφιξη το απόγευμα 
στη Λισσαβώνα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος.

6η μέρα: Λισσαβώνα Πρωινό και περιήγηση στη 
Λισσαβώνα. Απόγευμα ελεύθερο.

7η μέρα: Λισσαβώνα Σίντρα - Κάβο ντε Ρόκα 
- Κασκάις - Εστορίλ (προαιρετικά) Πρωινό στο 
ξενοδοχείο και ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε προαι-
ρετική εκδρομή σε Σίντρα, Εστορίλ, Κασκάις και Κάβο 
ντε Ρόκα. Επιστροφή στη Λισσαβώνα.

8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα Πρωινό και μεταφο-
ρά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/12, 31/12

Γύρος 
Ισπανίας
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Πτήση για την εντυπωσι-
ακή πρωτεύουσα της Ισπανίας. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
2η μέρα: Μαδρίτη Πρωινό και ξενάγηση στην Πινακο-
θήκη Πράδο. Περιήγηση: Barrio de las letras, Μαδρίτη 
των Αψβούργων. Προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Πρωινό και αναχώρηση 
για το Τολέδο. Θα γνωρίσουμε από κοντά την τεχνική 
διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado σε τοπικό ερ-
γαστήριο. Επιστροφή στη Μαδρίτη. Απόγευμα ελεύθερο. 
Δείπνο στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μαδρίτη - Βαλένθια Μετά το πρωινό ανα-
χώρηση για τη Βαλένθια. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο. Δείπνο.
5η μέρα: Βαλένθια - Βαρκελώνη (Costa Brava) 
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση: παλιά πόλη, παλάτι 
Marques de dos Aguas, αγορά, πύργος Mikelet. Άφιξη το 
απόγευμα στη Βαρκελώνη (περιοχή Calella), τακτοποίηση.
6η μέρα: Βαρκελώνη Η ξενάγησή μας αρχίζει από την 
Plaza Catalunia. Θα διασχίσουμε τη λεωφόρο Paseo de 
Gracia, θα δούμε τα Casa Batllo και Casa Mila του Gaudi, 
καθώς και την Sagrada Familia, το Porto Olympico, την 
Barceloneta, το λόφο Montjuik, το Ισπανικό χωριό, το 
ιστορικό κέντρο.
7η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες - Μουσείο Νταλί 
- Χιρόνα (προαιρετικά) Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. 
Προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Νταλί με το 
μουσείο του και στην Girona (κόστος 35€). Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα.
8η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο 
και πτήση για Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 31/12, 4/1

Λισσαβώνα
Σίντρα-Κασκάις-Εστορίλ

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα Απευθείας πτήση για 
τη Λισσαβώνα. Άφιξη στην Πορτογαλική πρωτεύουσα, 
μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνω-
ριμία με την πόλη.

2η μέρα: Λισσαβώνα Η σημερινή μας ξενάγηση είναι 
αφιερωμένη στη γραφική και φιλόξενη πόλη. Θα δούμε 
το Μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των 
Ιερωνυμιτών, το μνημείο των Ανακαλύψεων, τον Πύργο 
του Μπελέμ. Το απόγευμα περιπλάνηση στη Μεσαιωνική 
συνοικία Αλφάμα ως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου.

3η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρο-
μή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη μας στάση η 
Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων. Έπειτα θα περά-
σουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι που 
αναπτύσσεται δίπλα στην πρωτεύουσα, και το Εστορίλ, το 
θέρετρο όλων των εποχών. Τελευταία μας επίσκεψη το 
πλέον ακραίο δυτικό σημείο της Ευρώπης, το Cabo da 
Roca. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και από-
γευμα ελεύθερο.

4η μέρα: Λισσαβώνα - Φάτιμα - Όμπιτους - Ναζαρέ 
(προαιρετικά) Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύ-
θερη. Σας προτείνουμε μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο 
του Καθολικισμού, την Φάτιμα, το πανέμορφο Μεσαιω-
νικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους και το τουριστικό 
ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. Το απόγευμα επι-
στρέφουμε στη Λισσαβώνα.

5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος. Μετα-
φορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα..

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

24 & 31/12 8 775 € +280 € 715 €

24/12 11 1045 € +350 € 985 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και 
Μαδρίτη - Αθήνα με την «Aegean» • 7, 10 διανυκτερεύσεις σε επιλεγ-
μένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό καθημερινά • Δείπνα όπως αναφέρονται 
• Μεταφορές, ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ενημερωτικά έντυ-
πα/χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρομίων 145 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • 
Είσοδοι στα μουσεία Σημείωση: Το 11ήμερο πρόγραμμα περιλαμβά-
νει 3 επιπλέον διανυκτερεύσεις, 1 στην Γρανάδα και 2 στη Σεβίλλη.  

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

4/1 4 585 € +150 € 525 €

24 & 31/12 5 635 € +220 € 575 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - 
Αθήνα με απευθείας πτήση της «Aegean» • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφο-
ρές, ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός/
συνοδός του γραφείου • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 145 € 
• Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Είσοδοι στα μουσεία

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχ. Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

28/12 8 750 € +260 € 690 €

24, 31/12 7 895 € +250 € 835 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - Αθήνα 
με «Aegean» • 6, 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Πρωινό κα-
θημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν 
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 150 € 
• Είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους • Δημοτικοί φόροι 
πόλεων 1 € ανά άτομο/νύχτα • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Ση-
μείωση: Στο 7ήμερο οι διανυκτερεύσεις γίνονται σε ξενοδοχείο 5* στην 
Κόιμπρα & Πόρτο και σε ξενοδοχέιο 4* στην Λισσαβώνα
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1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Πτήση για 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 Καρατζι-
άλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο 
της Φωτιάς, τον Λόφο της Μητρόπολης 
κ.ά. Στο Βουκουρέστι βρίσκεται και το 
μεγαλύτερο κτίριο της Ευρώπης (αλλά 
δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, μετά 
το Πεντάγωνο των ΗΠΑ), το «Παλάτι 
του Λαού», που χτίστηκε κατ’ εντολή 
του Τσαουσέσκου. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για τα Καρπάθια και το 
πανέμορφο Μεσαιωνικό Μπρασόβ, 
μια πόλη με δυναμική ζωή, γοητεία και 
εξαίσιο ορεινό φυσικό τοπίο γύρω της. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πέλες - Φρούριο Μπραν - 
Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέμορ-
φη Μεσαιωνική πόλη του 18ου αιώνα, 
τώρα στολισμένη Χριστουγεννιάτικα. Θα 
δούμε, ανάμεσα σε άλλα αξιοθέατα, την 

κεντρική πλατεία με τη Μαύρη Εκκλησία 
και το Δημαρχείο. Στη συνέχεια επίσκεψη 
στο Παλάτι Πέλες, στην Σινάια και στο 
Φρούριο Μπραν, που ονομάστηκε 
πριν από μερικές δεκαετίες από τους 
τουρίστες «Πύργος του Δράκουλα». 
Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο 
μας στο Μπρασόβ.

4η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ 
(Καρπάθια)
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα είναι 
αφιερωμένη στην Τρανσυλβανία και τη 
μοναδική Μεσαιωνική Σιγκισοάρα, μια 
πανέμορφη πόλη που προστατεύεται ως 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς από την UNESCO, περιτριγυ-
ρισμένη από πύργους, πολεμίστρες και 
οχυρωματικά. Χαρακτηριστικό αξιοθέατό 
της ο Πύργος του Ρολογιού, που σήμερα 

λειτουργεί ως μουσείο. Επιστροφή νωρίς 

το απόγευμα στο Μπρασόβ, λίγος χρόνος 

ελεύθερος για βόλτα και καφεδάκι στην 

πόλη & επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα: Μπρασόβ - Βουκουρέστι 
- Αθήνα

Πρόγευμα, αναχώρηση για το αεροδρό-

μιο του Βουκουρεστίου και πτήση για 

την Αθήνα.

Μια χώρα που δεν απο-
τελεί πρώτη επιλογή των 
τουριστών και αδικείται… 
Γεμάτη ιστορία, παράδοση, 
πλούσια κουλτούρα και 
αξιόλογους Μεσαιωνικούς 
οικισμούς. Η χειμερινή 
«αμφίεση» των Καρπαθί-
ων μάς γοητεύει και δεν 
μας… τρομάζει αλλά αντι-
θέτως μας προσκαλεί!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12
5

475 € 495 € +140 € 385 €

3/1, 15/2, 21/3 425 € 445 € +140 € 335 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα με πτήσεις «Tarom» • Εκ-
δρομές, μεταφορές και περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • 3 διανυκτερεύσεις στην 
Μπρασόβ στο ξενοδοχείο Ramada Brasov 4* ή παρόμοιο & 1 διανυκτέρευση στο Βουκουρέστι στο ξε-
νοδοχείο NH Bucharest 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο 
Βουκουρέστι • Έμπειρος αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 150 € • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • 
Είσοδοι σε μουσεία, πύργους

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

1. Ramada Brasov 4* - Μπρασόβ
2. NH Bucharest 4* - Βουκουρέστι 

EARLY
BOOKING

Χριστούγεννα στη χιονισμένη ορεινή 

Ρουμανία-Τρανσυλβανία
Βουκουρέστι - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ - Καρπάθια - Κάστρο Πέλες & Μπραν ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 3/1, 15/2, 21/3

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Πρώτη 
γνωριμία με τη Σερβική πρωτεύουσα. 
Το όνομά της, λένε, σημαίνει «λευκή 
πόλη», παρότι στην πραγματικότητα 
είναι πολύχρωμη και γεμάτη έντονη 
ζωή. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
2η μέρα: Βελιγράδι
Πρωινό και ξενάγηση. Στην πανέμορφη 
αυτήν πόλη το φρούριο Kalemegdan 
δεσπόζει πάνω από τη συμβολή 
των ποταμών Δούναβη και Σάβα. Τα 
περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται 
στο παλαιό κομμάτι της: ο εμπορικός 
πεζόδρομος Knez Mihailova, η Λυρική 
Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά ανάκτορα, ο 
εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα, 
ο τρομερός πύργος Neboisha όπου 
μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος κ.ά. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο 
μας, ελεύθερος χρόνος. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - 
«Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ 
- Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την 
Φρούσκα Γκόρα. Εκεί βρίσκονται τα 
Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού 
«Αγίου Όρους», που αποτελούν 

μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό 
μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε 
δύο ή τρεις μονές. Επόμενος σταθμός 
μας το Νόβι Σαντ, όπου θα πραγματο-
ποιήσουμε ξενάγηση πεζή στο κέντρο 
της πόλης. Στη συνέχεια θα δούμε 
το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το 
μεσημέρι πλούσιο εορταστικό γεύμα 
με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο 
εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
4η μέρα: Βελιγράδι
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για να 
περιηγηθείτε στην πόλη. Απολαύστε 
τη θέα από την ακρόπολη-φρούριο 

Kalemegdan και περιπλανηθείτε 
ανάμεσα στα άπειρα μαγαζάκια και τα 
cafe του πεζοδρόμου Knez Mihailova, 
που θα σας φέρει στην «καρδιά» 
της πόλης. Για το βράδυ η μποέμ 
συνοικία Skadarska προσφέρεται για 
να δοκιμάσετε τη Σερβική κουζίνα 
στα γραφικά της ταβερνάκια ή για ένα 
ποτό συνοδεία ζωντανής μουσικής στα 
τοπικά kafanas.
5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη με-
τάβαση στο αεροδρόμιο για την πτήση 
της επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 30/12, 3/1

Περήφανη, τολμηρή και 
περιπετειώδης είναι οι λέ-
ξεις που θα μπορούσαν να 
χαρακτηρίσουν την πρω-
τεύουσα της Σερβίας. Η 
ομορφιά του Βελιγραδίου 
δεν περιορίζεται στη στενή 
έννοια του όρου, αλλά 
αντιθέτως βρίσκεται στους 
ήχους, τα χρώματα, τους 
ρυθμούς του και πάνω απ’ 
όλα στο ότι εκεί μπορούν 
όλα να συμβούν… ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 3/1 5
88 Rooms 4* 365 € 395 € +140 € 315 €

Metropol Palace 5* 485 € 515 € +190 € 415 €

*30/12 5
88 Rooms 4* 395 € 425 € +140 € 345 €

Metropol Palace 5* 585 € 615 € +235 € 515 €

*Υποχρεωτικό Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς:  
88 Rooms 4*: 75 € ενήλικας, 40 € παιδί έως 12 ετών (δείπνο με ζωντανή μουσική και απεριόριστα τοπικά ποτά) 
Metropol 5*: 85 € ενήλικας, 45 € παιδί έως 12 ετών (δείπνο με DJ, κρασί/αναψυκτικά)

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με «Air Serbia» • Μεταφορές, ξενα-
γήσεις βάσει προγράμματος • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος • 4 
διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Ημιδιατροφή καθημερινά • Εορταστικό γεύμα 25/12, 1/1 
& 5/1 με πλούσια πιάτα, κρασί (1 ποτήρι ανά άτομο) & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο 
Sremski Karlovci στην όχθη του Δούναβη (ως μέρος της διατροφής) • Πρωτοχρονιάτικο Ρεβεγιόν για την 
αναχώρηση 30/12 • Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,3 € κατ’ άτομο τη νύχτα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων για την 
αεροπορική 140 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μουσεία

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

1.  88 Rooms 2. Metropole Palace

EARLY
BOOKING

Το απόλυτο «must» των Βαλκανίων

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

δώρο! 
Εορταστικό γεύμα με πλούσια 

πιάτα, κρασί & μουσική στο 

εκπληκτικό Sremski Karlovci, 

στις όχθες του Δούναβη

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15, 21, 22, 23, 28, 29, 30/12, 2, 5/1

Κρουαζιέρα 
Νείλου-Κάιρο
1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο Πτήση, άφιξη, τακτοποίη-
ση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Προτείνουμε 
δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό εστιατόριο με φόντο το 
φωταγωγημένο Κάιρο, παρακολουθώντας φολκλορι-
κό σόου.
2η μέρα: Κάιρο Ολοήμερη ξενάγηση στο Κάιρο: Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, πυραμίδες της Γκίζας, Σφίγγα. 
Γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου και επίσκεψη στο 
παζάρι Χαν ελ Χαλίλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια Ολοήμερη εκδρομή 
στην Αλεξάνδρεια. Θα δούμε την Ελληνική Παροικία, 
το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη, το Πατριαρχείο, το σπί-
τι του Καβάφη κ.ά. Γεύμα σε εστιατόριο. Επίσκεψη στη 
Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Επιστροφή στο Κάιρο.
4η μέρα: Κάιρο - Ασουάν Πτήση για το Ασουάν. 
Περιήγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα. Μεταφο-
ρά στο κρουαζιερόπλοιο και γεύμα. Ξεκινάμε για μια 
βόλτα με τις γραφικές φελούκες στον Νείλο. Δείπνο 
και διασκέδαση στο πλοίο. Δυνατότητα για προαιρετι-
κή επίσκεψη - εκδρομή στο Αμπού Σίμπελ (με πτήση 
από το Ασουάν).
5η μέρα: Κρουαζιέρα - Κομόμπο - Ετφού & Έσνα 
Πρωινή πλεύση στις όχθες του Νείλου, με κατεύ-
θυνση το Κομόμπο. Άφιξη και ξενάγηση στον Ναό 
του θεού Κροκοδείλου Σόμπεκ. Συνεχίζουμε προς το 
Ετφού. Ξενάγηση στον Ναό του θεού Χόρους. Γεύμα, 
δείπνο και διασκέδαση στο πλοίο.
6η μέρα: Κρουαζιέρα - Λούξορ Πλεύση για το 
Λούξορ και ολοήμερη ξενάγηση. Γεύμα και δείπνο 
στο πλοίο.
7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο - Αθήνα Πτήση για Αθήνα 
μέσω Καΐρου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 28/12

Ισραήλ 
Άγιοι Τόποι
1η μέρα: Αθήνα - Τελ Αβίβ - Βηθλεέμ/Ιερου-
σαλήμ - Ναός Αναστάσεως Απευθείας πτήση για 
Τελ Αβίβ. Άφιξη και μεταφορά στην Ιερουσαλήμ. Θα 
ξεκινήσουμε από τον Ναό της Αναστάσεως, θα προ-
σκυνήσουμε τον Πανάγιο Τάφο, θα ανέβουμε προς 
τον Γολγοθά κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ - Μονή Τιμίου 
Σταυρού - Όρος των Ελαιών Πρωινό και ξενάγη-
ση στο Όρος των Ελαιών. Επίσκεψη στη Μονή Τιμίου 
Σταυρού και περιήγηση στην παλαιά πόλη της Ιερου-
σαλήμ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ - Βηθλεέμ - Ιερι-
χώ Πρωινό και ξενάγηση στη Βηθλεέμ. Αναχωρούμε 
για την Ιεριχώ. Κατόπιν, προαιρετικά, μπορούμε να 
επισκεφθούμε το Σαραντάριο Όρος με τελεφερίκ. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
4η μέρα: Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ - Γαλιλαία Πρωινό 
και ξενάγηση στη βόρεια περιοχή του Ισραήλ: Όρος 
Θαβώρ, Μονή Μεταμορφώσεως (προαιρετικά), Να-
ζαρέτ, Κανά, Ναός Αγ. Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, 
Λίμνη Τιβεριάδα, Καπερναούμ, Ιορδάνης ποταμός. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ - Νεκρά Θάλασσα 
- Μασάντα Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε 
για τη Νεκρά Θάλασσα. Επίσκεψη στο ορεινό φρούριο 
Μασάντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ - Τελ Αβίβ (περι-
ήγηση) - Αθήνα Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε 
για το Τελ Αβίβ, όπου θα περιηγηθούμε. Μετάβαση 
στη Γιάφα και την αρχαία Ιόππη. Ελεύθερος χρόνος 
και προαιρετικό γεύμα στο τοπικό παζάρι. Το απόγευ-
μα πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15, 22, 23, 27, 28, 29, 30/12, 2, 3, 5/1

Κάιρο 
Αλεξάνδρεια
1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο Πτήση για Κάιρο, άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος που 
προτείνουμε να τον αξιοποιήσετε με μια δίωρη κρου-
αζιέρα σε πλωτό εστιατόριο με φόντο το φωταγω-
γημένο Κάιρο, όπου θα δειπνήσετε παρακολουθώ-
ντας φολκλορικό σόου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
2η μέρα: Κάιρο Ολοήμερη ξενάγηση στο Κάιρο: Αρ-
χαιολογικό Μουσείο, πυραμίδες της Γκίζας, Σφίγγα. 
Γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου. Η ξενάγησή μας θα 
ολοκληρωθεί με το παζάρι Χαν ελ Χαλίλ. Το υπόλοιπο 
της ημέρας είναι ελεύθερο για περιπάτους και ψώνια. 
3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια Νωρίς το πρωί 
ξεκινάμε για ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάν-
δρεια. Στην περιήγησή μας εκεί θα δούμε την Ελ-
ληνική Παροικία, το μνημείο του Αγν. Στρατιώτη και 
το κάστρο που χτίστηκε από τα ερείπια του Φάρου 
της Αλεξάνδρειας. Θα επισκεφθούμε το Ελληνικό 
Πατριαρχείο και το σπίτι του Καβάφη. Συνεχίζου-
με με επίσκεψη στους πανέμορφους κήπους της 
Μοντάζα, που περιβάλλουν τα θερινά ανάκτορα 
του τελευταίου βασιλιά της Αιγύπτου Φαρούκ, και 
θα απολαύσουμε το γεύμα μας σε εστιατόριο της 
Αλεξάνδρειας. Η εκδρομή μας ολοκληρώνεται με 
επίσκεψη στην περίφημη Βιβλιοθήκη της Αλεξάν-
δρειας. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Κάιρο. 
4η μέρα: Κάιρο - Αθήνα Μεταφορά στο αεροδρό-
μιο του Καΐρου, απ’ όπου θα πάρουμε την πτήση 
επιστροφής μας στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Περιοχή διαμονής Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

Βηθλεέμ 6 550 € +145 € 450 €

Ιερουσαλήμ 6 695 € +255 € 595 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Τελ Αβίβ - Αθήνα 
με Alitalia • 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται στα αναλυτικά 
προγράμματα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ελληνόφωνος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι 
σε μουσεία, ιστορικούς & αρχαιολογικούς χώρους • Φιλοδωρήματα 
και δημοτικοί φόροι • Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των 
γευμάτων και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ξενοδοχείο Ημέρες Early Booking 1κλινο

15, 22, 23, 27, 
28, 29, 30/12, 

2, 3, 5/1

Ramses Hilton 5* 4 510 € +95 €

Marriott 5* 4 580 € +170 €

Ramses Hilton 5* 5 550 € +125 €

Marriott 5* 5 645 € +225 €

Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 επιπλέον ελεύθερη μέρα 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια • 3, 4 διανυκτερεύσεις βά-
σει προγράμματος με πρωινό • 2 γεύματα • Μεταφορές, ξεναγήσεις/
εκδρομές όπως αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα • Ελληνό-
φωνος αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Υπηρεσίες τοπικού αντιπρο-
σώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια • Είσο-
δοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 155 € • Φιλοδωρήματα 
• Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων • Βίζα Αιγύ-
πτου $ 25 και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση  Ξενοδοχείο Ημέρες Early Booking 1κλινο

15, 21, 22, 23, 
28, 29, 30/12, 

2, 5/1

Ramses Hilton 5* 7 895 € +220 €

Marriott 5* 7 965 € +295 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα με 
Egypt Air • 6 διανυκτερεύσεις βάσει προγράμματος με πρωινό • Πλή-
ρη διατροφή στο κρουαζιερόπλοιο • Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρο-
μές όπως αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα • Ελληνόφωνος 
αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια • Είσοδοι σε 
μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 195 € • Φιλοδωρήματα και 
δημοτικοί φόροι • Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευ-
μάτων • Βίζα Αιγύπτου $ 25 και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περι-
λαμβανόμενα
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 29/12, 5/1

Πλήρης γύρος 
Ιορδανίας
1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν Πτήση για την πρωτεύου-
σα της Ιορδανίας. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα - Κάστρο Αζλούν  
Η ξενάγησή μας στο Αμμάν θα αρχίσει από την Ακρό-
πολη. Μετάβαση στο κέντρο, όπου θα επισκεφθούμε 
το Ρωμαϊκό Θέατρο και το Οντεόν και θα θαυμάσουμε 
(εξωτερικά) το τζαμί του βασιλιά Αμπντουλάχ. Ελεύ-
θερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο. Αναχωρούμε για 
το Γέρασα. Ολοκληρώνουμε την ξενάγηση με το Κά-
στρο του Αζλούν. Επιστροφή στο Αμμάν. Δείπνο.

3η μέρα: Αμμάν - Μάταμπα - Όρος Νέμπο - Βη-
θανία - Μπέιντα - Πέτρα Πρωινό και αναχωρούμε 
για Πέτρα. Πρώτη στάση στην Μάταμπα. Συνεχίζουμε 
για το Όρος Νέμπο. Ξενάγηση και κατευθυνόμαστε 
προς τη Βηθανία. Άφιξη στην Πέτρα και ξενάγηση 
στην Μπέιντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η μέρα: Πέτρα - Σαφάρι στο Ουάντι Ραμ - Νε-
κρά Θάλασσα Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολο-
γικό χώρο της Πέτρας. Θα περπατήσουμε στο φαράγγι 
(Σικ) ως το εντυπωσιακό Θησαυροφυλάκιο (Χαζνέ). 
Συνεχίζουμε τον περίπατο και τελειώνουμε με τη Ρω-
μαϊκή πλευρά της πόλης. Αναχώρηση για το Ουάντι 
Ράμ, την έρημο του «Λόρενς της Αραβίας». Σαφάρι με 
4x4. Αναχώρηση για τη Νεκρά Θάλασσα. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.

5η μέρα: Νεκρά Θάλασσα Πρωινό και ημέρα ελεύ-
θερη για κολύμπι, ιαματικά λουτρά και Spa! Δείπνο.

6η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα  
Πρωινό, πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21, 22, 23, 29, 31/12, 3/1 

Πλήρης γύρος 
Μαρόκου
1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα Πτήση για Καζα-
μπλάνκα. Άφιξη και ξενάγηση: Κεντρική αγορά, πλατείες, 
παραλιακή Λεωφόρος Κορνίς, στάση για καφέ, τζαμί του 
Χασάν Β’ (εξωτερικά), Άνφα. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο, δείπνο.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ραμπάτ. Περιήγηση 
και συνεχίζουμε για την Μεκνές. Στάση στην πλατεία Λα 
Χεντίμ, στο παλάτι του Μουλά Ισμαήλ και τακτοποίηση, 
δείπνο στην Φεζ.
3η μέρα: Φεζ Πρόγευμα και ξενάγηση στην 1η Μου-
σουλμανική Μεντίνα του Αραβικού κόσμου. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο. Δείπνο.
4η μέρα: Φεζ - Μιντέλτ - Ερασιντία - Ερφούντ 
Περιδιαβαίνουμε τα χωριά του μέσου Άτλαντα και κα-
ταλήγουμε στην Ερφούντ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.
5η μέρα: Ερφούντ & ΔΩΡΟ σαφάρι στην Μερζού-
γκα με τζιπ 4x4 - Τινερχίρ - Ελ Κελαά - Ουαρζαζάτ 
Αναχώρηση το πρωί με 4x4 για τους αμμόλοφους της 
Μερζούγκα. Περνάμε από την Τινερχίρ, την Μ’ Γκούνα ελ 
Κελαά και την Σκούρα, για να καταλήξουμε στην Ουαρ-
ζαζάτ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ουαρζαζάτ - Μαρακές Πρωινό και ξενάγηση 
στην Ουαρζαζάτ και τις κάσμπα Ταουρίτ, Αΐτ Μπενχάντου. 
Μετάβαση στο Μαρακές, τακτοποίηση, δείπνο.
7η μέρα: Μαρακές & ΔΩΡΟ φολκλορικό Show με 
ποτό στο «ChezAli»! Πρόγευμα και ξενάγηση στο Μα-
ρακές. Θα δούμε εξωτερικά το τζαμί Κουτούμπια, το πα-
λάτι Ελ Μπαχία, το μουσείο Νταρ Σι Σαΐντ κ.ά. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
8η μέρα: Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Αθήνα
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος. Πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 23/12, 28/12, 2/1, 6/1

Τυνησία 
Γύρος Οάσεων
1η μέρα: Αθήνα - Τύνιδα - Χαμαμέτ Πτήση για την 
Τύνιδα μέσω Ρώμης. Άφιξη και ξενάγηση: Κάσμπα, Με-
ντίνα, Μουσείο Μπαρντό, Καρχηδόνα, Σίντι Μπου Σαΐντ. 
Χρόνος για καφέ, μεταφορά στην Χαμαμέτ, τακτοποίηση, 
δείπνο.

2η μέρα: Χαμαμέτ - Σους - Πορτ ελ Καντάουι -  
Μοναστίρ - Ελ Τζεμ - Σφαξ - Ματμάτα - Ντουζ Πρω-
ινό και αναχώρηση για τον Νότο. Σύντομες στάσεις στα 
παραθαλάσσια Σους και Πορτ ελ Καντάουι, μικρή περιή-
γηση στο Μοναστίρ, επίσκεψη στο Ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
του Ελ Τζεμ, πέρασμα από την Σφαξ. Θα περιηγηθούμε 
στην Ματμάτα και θα εγκατασταθούμε στο ξενοδοχείο 
στην Ντουζ. Δείπνο.

3η μέρα: Ντουζ - Σοτ ελ Τζερίντ - Τοζέρ Πρωινό και 
αναχώρηση για την Τοζέρ, τη μεγαλύτερη όαση της Τυ-
νησίας, περνώντας από την Κεμπιλί και το Σοτ ελ Τζερίντ. 
Στάση και μεταφορά στην Τοζέρ. Περιήγηση, τακτοποί-
ηση. Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο Νταρ Σαριέτ. 
Δείπνο.

4η μέρα: Τοζέρ - Νέφτα - Τοζέρ Επίσκεψη στην Όαση 
της Νέφτα και προαιρετική εκδρομή με 4x4 στις ορεινές 
οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ.

5η μέρα: Τοζέρ - Καϊρουάν - Χαμαμέτ Πρωινό και 
αναχώρηση για τον Βορρά μέσω Γκάφσας. Άφιξη στην 
Καϊρουάν, επίσκεψη στο Ιερό Τέμενος , το Μαυσωλείο 
Σίντι Σάχμπι, στην Μεντίνα και τα μαγαζιά με τα περίφη-
μα χαλιά. Αναχώρηση για την Χαμαμέτ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

6η μέρα: Χαμαμέτ - Τύνιδα - Αθήνα Πρωινό και πτή-
ση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

21, 23, 31/12, 3/1 8 840 € +270 €

22, 29/12, 3/1 9 890 € +310 € 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Alitalia • 7,8 
διανυκτερεύσεις βάσει προγράμματος • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, 
ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα 
• Ελληνόφωνος αρχηγός/ συνοδός του γραφείου • Υπηρεσίες τοπι-
κού αντιπροσώπου • Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία• Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 365 € • Φιλοδωρήματα • Ποτά 
και αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι ρητά δεν ανα-
φέρεται στα περιλαμβανόμενα Σημείωση: Το 9ήμερο έχει 1 επιπλέον 
διανυκτέρευση στο Μαρακές

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

21, 23, 28/12, 2, 6/1 6 620 € +100 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • 2 διανυκτερεύσεις στην 
Χαμαμέτ, 1 διανυκτέρευση στην Ντουζ, 2 διανυκτερεύσεις στην Τοζέρ 
• Ημιδιατροφή • Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρο-
νται στα αναλυτικά προγράμματα • Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια • Ενημερωτικά έντυπα Δεν 
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 
170 € • Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς & αρχαιολογικούς χώρους 
25 € • Φιλοδωρήματα 20 € • Ποτά και αναψυκτικά κατά την διάρκεια 
των γευμάτων • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

22, 29/12, 5/1
6 610 € +230 €

7 710 € +295 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • 5, 6 διανυκτερεύσεις βά-
σει προγράμματος • Ημιδιατροφή • Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρο-
μές όπως αναφέρονται στα αναλυτικά προγράμματα • Ελληνόφωνος 
αρχηγός/συνοδός του γραφείου • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια • Είσοδοι σε 
μουσεία/μνημεία Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και 
επίναυλος καυσίμων 340 € • Φιλοδωρήματα • Ποτά και αναψυκτικά 
κατά την διάρκεια των γευμάτων • Βίζα Ιορδανίας και ό,τι ρητά δεν 
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα Σημείωση: Το 7ήμερο περιλαμβά-
νει μια επιπλέον ελεύθερη ημέρα στο Αμμάν 
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Τα Χριστούγεννα στη Νέα 
Υόρκη είναι μια ιδιαίτερη 
στιγμή του έτους! Οι πα-
γοδρομίες, οι ατέλειωτες 
γιορτινές βιτρίνες και τα 
Χριστουγεννιάτικα σόου 
είναι μερικές από τις πιο 
ξακουστές δραστηριότη-
τες, που προτείνονται για 
ζευγάρια, παρέες ...και 
οικογένειες! 

Ο απόλυτος γιορτινός προορισμός!

Νέα Υόρκη
Μητροπολιτικό Μουσείο - Αστόρια - Ουάσινγκτον DC - Γέφυρα Μπρούκλιν 

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
Πτήση για Νέα Υόρκη. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, 
στην «καρδιά» του Μανχάταν. Λίγο αργό-
τερα θα ξεκινήσουμε τον περίπατο με τον 
ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με 
τη συναρπαστική πόλη!

2η μέρα: Νέα Υόρκη
Η πρώτη από τις δύο ξεναγήσεις μας. 
Θα δούμε το άγαλμα του Χριστόφορου 
Κολόμβου, το Λίνκολν Σέντερ (Μετροπό-
λιταν Όπερα - Φιλαρμονική), το Σέντραλ 
Παρκ, το Πανεπιστήμιο Columbia, το 
Χάρλεμ και το Apollo Theater, την 5η 
Λεωφόρο με τα πολυτελή καταστήματα, 
το Ροκφέλερ Σέντερ κ.ά. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3η μέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση & 
κρουαζιέρα)
Δεύτερο μέρος της ξενάγησής μας: 
Γκρίνουιτς Βίλατζ, το Ιστ Βίλατζ, NYU, 
Σόχο, Μικρή Ιταλία, Τσάινα Τάουν και 
Γουόλ Στριτ. Επίσης, το «σημείο μηδέν» 
με το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου, το 
Οικονομικό Κέντρο, το Μπάτερι Παρκ, τη 
χαρακτηριστική Γέφυρα του Μπρού-
κλιν. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο 
Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών και ολο-

κληρώνουμε με κρουαζιέρα γύρω από 
το νησί του Μανχάταν, όπου μπορείτε να 
δείτε το ιστορικό Έλλις Άιλαντ, το Άγαλμα 
της Ελευθερίας, το Στάτεν Άιλαντ και τη 
μεγάλη γέφυρα Βεραζάνο. Επιστροφή με 
τα πόδια ή με ταξί.

4η μέρα: Νέα Υόρκη - Μητροπολιτικό 
Μουσείο - Αστόρια
Κατευθυνόμαστε με το μετρό στην 
«Ελληνική» συνοικία της Νέας Υόρκης, 
την Αστόρια. Χρόνος για καφέ ή φαγητό. 
Συνεχίζουμε με το μετρό και επισκεπτό-
μαστε το Metropolitan Museum of Art, 
με την ασύλληπτα μεγάλη συλλογή εκθε-
μάτων. Περιήγηση στα πιο σημαντικά με 
τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο ατομικά.

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury 
Common Premium Outlets (προαιρε-
τικά)
Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε μια επί-
σκεψη στο περίφημο εκπτωτικό «χωριό» 
Woodbury Commons, μόλις 1 ώρα έξω 
από τη Νέα Υόρκη, με 200 και πλέον 
επώνυμες μάρκες ρουχισμού. Μαζί με 
τη συμμετοχή σας παίρνετε και το VIP 
Coupons Book αξίας $ 20, για επιπλέον 
προνόμια και εκπτώσεις.

6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον DC

Αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή 

στην Ουάσιγκτον DC, την πρωτεύουσα 

της Ομοσπονδίας που εντυπωσιάζει με 

τη μεγαλόπρεπη και ήρεμη δύναμή της, 

δίπλα στον ποταμό Ποτόμακ. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο το βράδυ.

7η-8η μέρα: Νέα Υόρκη - Γέφυρα 
Μπρούκλιν - Αθήνα

Καθώς η πτήση μας είναι το απόγευμα 

θα κάνουμε βόλτα με τον ξεναγό μας στη 

Γέφυρα του Μπρούκλιν για φωτογραφί-

ες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το με-

τρό και προετοιμασία για το αεροδρόμιο. 

Μετάβαση, σύντομη βόλτα στα duty free, 

αναχώρηση. Άφιξη στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/12, 16/12, 22/12, 23/12, 
24/12, 26/12, 29/12 & 30/12

Δώρο!
Η ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον με 

Έλληνα ξεναγό!
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Αεροπορική Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο 3κλινο 4κλινο

15/12 8 Emirates Hilton Times Sq 1069 € +580 € 969 € 929 €

16/12 8 Emirates Hilton Times Sq 1119 € +580 € 1019 € 979 €

22/12 8
Emirates Hilton Times Sq 1129 € +580 € 1019 € 979 €

Emirates Marriott East Side 1309 € +710 € 1169 € 1079 €

23/12 8

Emirates Hilton Times Sq 1099 € +580 € 999 € 949 €

Emirates Marriott East Side 1199 € +720 € 1089 € 1019 €

Lufthansa/ Swiss Hilton Times Sq 1019 € +580 € 919 € 879 €

Lufthansa/ Swiss Marriott East Side 1119 € +710 € 1019 € 979 €

29/12 8 Emirates Marriott East Side 1319 € +710 € 1169 € 1069 €

30/12 8 Emirates Marriott East Side 1279 € +710 € 1179 € 1049 €

22/12 9
Emirates Hilton Times Sq 1169 € +670 € 1079 € 1019 €

Emirates Marriott East Side 1349 € +810 € 1219 € 1119 €

26/12 9
Emirates Marriott East Side 1379 € +810 € 1229 € 1129 €

Lufthansa/ Swiss Marriott East Side 1299 € +810 € 1149 € 1049 €

29/12 9 Emirates Marriott East Side 1379 € +810 € 1219 € 1129 €

24/12 10 Emirates Marriott East Side 1499 € +910 € 1369 € 1259 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Emirates/Swiss/Lufthansa • 6, 7, 8 διανυκτερεύσεις σε κεντρικότατo ξε-
νοδοχείο 4* (χωρίς πρωινό) • 2 ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσινγκτον 
με Έλληνα ξεναγό (αξίας 160 €) • Κρουαζιέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας (Ellis Island) • Είσοδος και Ελληνόφωνη ξενάγηση στο 
Μουσείο Metropolitan (όχι μόνο επίσκεψη) • Περιήγηση στην Ελληνική συνοικία Αστόρια και το Chelsea Market • Περίπατος στη 
γέφυρα του Μπρούκλιν • Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός • Μεταφορές από και προς αεροδρόμια εντός Αμερικής • Ταξιδιωτικά 
έντυπα • Μίνι ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - ΗΠΑ • 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα «Macy’s» • VIP Coupons book 
για το εκπτωτικό χωριό Woodbury Common Outlets Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ, ειδική ταξιδιωτική 
ασφάλεια 495 € • Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό της εκδρομής $ 50 • Εισιτήρια 
συγκοινωνιών (μετρό κ.λπ.) κατά τις περιηγήσεις (4η μέρα εκδρομής κ.λπ.) • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

Σημειώσεις: 1) Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα), την οποία αναλαμ-
βάνει εξ ολοκλήρου το γραφείο μας. 2) Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει χωρίς να παραλείψει τις δραστηριότητες σε 
ημερομηνία ή ώρα, για την καλύτερη διεκπεραίωση του προγράμματος και αναλόγως με τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων. 3) Προ-
σοχή: Οι τιμές που συμφωνούνται κατά την κράτηση είναι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ, χωρίς καμία αύξηση, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετεχόντων.

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς:
Μια εορταστική βραδιά σε ένα από τα πιο φημισμένα εστιατόρια της Νέας Υόρκης με πλήρες μενού, απεριόριστο επιλεγμένο κρασί 
ετικέτας, μουσική και εκπλήξεις με δώρα. Μακριά από αναμονές, συνωστισμό, υπερβολικές τιμές και απογοήτευση της τελευταίας 
στιγμής (δήλωση συμμετοχής με όλες τις πληροφορίες, κατόπιν κράτησης της εκδρομής).

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΗΠΑ 
ΚΑΝΑΔΑΣ 
Νέα Υόρκη(4) – Καταρράκτες Νιαγάρα (2) / 
Τορόντο – Ουάσινγκτον (2) – Φιλαδέλφεια/
Βαλτιμόρη 

Δώρο κρουαζιέρα στο άγαλμα της 
Ελευθερίας+πρωινό στους Καταρράκτες 
Νιαγάρα+εκδρομή στο Τορόντο 

10 ημέρες | 24/12 από 1699 €

ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ 
ΑΚΤΕΣ ΗΠΑ 
Νέα Υόρκη(4) – Καταρράκτες Νιαγάρα (2) /
Τορόντο – Ουάσινγκτον (2) – Μαϊάμι(2) /Ακρ. 
Κανάβεραλ – Ορλάντο(3) Disneyworld/Univer-
sal Studios 

Δώρο κρουαζιέρα στο άγαλμα της 
Ελευθερίας+πρωινό στους Καταρράκτες 
Νιαγάρα+εκδρομή στο Τορόντο 

15 ημέρες | 24/12 από 2499 € 

ΔΥΤΙΚΕΣ ΗΠΑ 
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
Νέα Υόρκη (3 ) – Λας Βέγκας (3)/Grand Canyon 
– Λος Άντζελες (3)/ San Diego/Disneyland/
Universal Studios 

Δώρο κρουαζιέρα στο άγαλμα της 
Ελευθερίας + εκδρομή στο Γκραντ Κάνυον με 
γεύμα και την εμπειρία της γυάλινης γέφυρας 

11 ημέρες | 22/12,29/12 από 2399 € 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
ΜΑΪΑΜΙ-ΟΡΛΑΝΤΟ 
Νέα Υόρκη(4) – Μαϊάμι(2) Ακρ. Κανάβεραλ – 
Ορλάντο(3) Disneyworld/Universal Studios 

Δώρο κρουαζιέρα στο άγαλμα της 
Ελευθερίας  

11 ημέρες | 23/12,29/12 από 2259 € 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/12

Ιστορικό Μεξικό  
Κανκούν-Μάγιας
1η μέρα: Αθήνα - Κανκούν Πτήση για το Κανκούν, άφιξη και τακτοποίηση.
2η μέρα: Κανκούν - Τσιτσέν Ιτζά - Μέριντα Ημέρα αφιερωμένη στη μητρόπολη των 
Μάγιας. Συνεχίζουμε με το αποικιακό «κόσμημα» Μέριντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Μέριντα - Ουξμάλ - Καμπάχ - Καμπέτσε Αναχώρηση για τη χερσόνησο 
Γιουκατάν. Σταθμοί μας οι αρχαιολογικοί χώροι των Ουξμάλ και Καμπάχ. Συνεχίζουμε 
για το λιμάνι Καμπέτσε. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Καμπέτσε - Παλένκε Ξενάγηση κι επίσκεψη στο Παλένκε. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Παλένκε - Σαν Κριστομπάλ δε λας Κάσας Επίσκεψη στους καταρράκτες 
Agua Azul. Μετάβαση στο Σαν Κριστόμπαλ ντε λας Κάσας, όπου θα γνωρίσουμε τον 
τρόπο ζωής των σύγχρονων Μάγιας. Άφιξη, δείπνο σε εστιατόριο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Σαν Κριστομπάλ δε λας Κάσας - Τούξλα Γκουτιέρες Επίσκεψη στα χω-
ριά Ζινακαντάν, Σαν Χουάν ντε Τσαμούλα, στο Σουμιδέρο και καταλήγουμε στην Τούξλα 
Γκουτιέρες για διανυκτέρευση.
7η μέρα: Τούξλα Γκουτιέρες - Τούλε - Μίτλα - Οαχάκα Γνωριμία με την περιοχή, 
διανυκτέρευση στην Οαχάκα.
8η μέρα: Οαχάκα - Μόντε Αλμπάν - Οαχάκα Ξενάγηση πόλης και αναχώρηση για το 
Μόντε Αλμπάν. Επιστροφή στην Οαχάκα και νυχτερινός περίπατος.
9η μέρα: Οαχάκα - Πουέμπλα - Μέξικο Σίτι Πέρασμα από την Πουέμπλα στο δρόμο 
μας για την πρωτεύουσα. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Μέξικο Σίτι - Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο Περιήγηση στην Πόλη 
του Μεξικού και επίσκεψη στο Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο.
11η μέρα: Μέξικο Σίτι - Κουερναβάκα - Τάξκο - Μέξικο Σίτι Διαδρομή με στάσεις 
στην Κουερναβάκα και το Τάξκο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
12η μέρα: Μέξικο Σίτι - Παναγία Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν Πρωινή αναχώ-
ρηση για τα περίχωρα του Μέξικο Σίτι, επισκέψεις στην Παναγία της Γουαδελούπης και 
στον ιερό τόπο Τεοτιχουακάν.
13η μέρα: Μέξικο Σίτι - Χοτσιμίλκο - Οικία Φρίντα Κάλο - πτήση επιστροφής 
Επίσκεψη στην κοντινή περιοχή του Χοτσιμίλκο και στο Μουζέο Κάζα Φρίντα Κάλο. Επι-
βίβαση στο αεροπλάνο.
14η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

24/12 14 2350 € +760 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Air France μέσω ενδιάμεσου σταθμού • Ξενοδοχεία 4* 
& 5 τοπικής κατηγοριοποίησης. Στις μικρές πόλεις απλά κι ευχάριστα ξενοδοχεία. Στο Μέξικο Σίτι διαμένουμε στο 
ξενοδοχείο Fiesta Americana Reforma (τοπική κατηγοριοποίηση 5*, για εμάς 4* Sup). Στο Κανκούν χρησιμοποιού-
με απλό ξενοδοχείο 4* (λόγω του ότι την περίοδο των Χριστουγέννων τα περισσότερα απαιτούν 3 ή 4 διανυκτερεύ-
σεις υποχρεωτικά), στην Οαχάκα και στην Τούξτλα ξενοδοχείο της αλυσίδας Fiesta, στο Καμπέτσε, στο Παλένκε και 
στο Σαν Κριστομπάλ απλά παραδοσιακά ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή καθημερινά (τα δείπνα, κυρίως στην επαρχία, 
είναι σερβιριζόμενο μενού 3 πιάτων). Πολλά πιάτα είναι τοπικής κουζίνας • Το δείπνο στις 31/12 στο Μέξικο Σίτι 
είναι απλό (σετ μενού) και όχι εορταστικό • Μεταφορές, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός 
ξεναγός • Έλληνας έμπειρος αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελ-
ληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 780 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Βραζιλία-Ιγκουασού 
Αργεντινή
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ρίο μέσω Φρανκφούρτης.
2η μέρα: Φρανκφούρτη - Ρίο ντε Τζανέιρο
Άφιξη στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Η ονομασία του σημαίνει «Ποταμός του Ιανουαρίου». Μετα-
φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο (ξενάγηση)
Διαδρομή με τρενάκι ως τον Λόφο Κορκοβάντο. Θα δούμε ακόμα το Στάδιο Μαρακανά, 
το Σαμποδρόμιο κ.ά.
4η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο
Μετάβαση με τελεφερίκ στον Λόφο Πάο ντε Ασούκαρ. Συνέχεια ξενάγησης.
5η μέρα: Ρίο ντε Τζανέιρο - Καταρράκτες Ιγκουάσου
Πτήση για το Ιγκουασού, στα σύνορα Βραζιλίας - Αργεντινής - Παραγουάης, με τους 
γιγαντιαίους καταρράκτες του ποταμού Ιγκουασού σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουάσου
Ξενάγηση στην πλευρά της Αργεντινής και της Βραζιλίας.
7η μέρα: Καταρράκτες Ιγκουάσου - Μπουένος Άιρες
Πτήση για το Μπουένος Άιρες. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικά το βρά-
δυ θα δειπνήσουμε παρακολουθώντας tango show.
8η μέρα: Μπουένος Άιρες (ξενάγηση) - Δέλτα του Τίγκρε
Πρωινή ξενάγηση. Αναχώρηση για το Δέλτα του Τίγκρε. Κρουαζιέρα κι επιστροφή στο 
Μπουένος Άιρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Μπουένος Άιρες - Ράντζο Γαιοκτημόνων
Εκδρομή σε ράντσο γαιοκτημόνων της Αργεντινής με μεσημεριανό μπάρμπεκιου και 
σόου με άλογα. Επιστροφή στο Μπουένος Άιρες και ελεύθερος χρόνος.
10η μέρα: Μπουένος Άιρες
Ημέρα ελεύθερη στο Μπουένος Άιρες. Δυνατότητα προαιρετικής εκδρομής στην Κολό-
νια της Ουρουγουάης με πλοίο.
11η μέρα: Μπουένος Άιρες - πτήση για την Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
12η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

23/12 12 2249 € +780 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Lufthansa μέσω ενδιάμεσου σταθμού • Ξενοδοχεία 5* στο 
Ρίο, 5* στο Μπουένος Άιρες και στο Ιγκουασού • Πρωινό καθημερινά • Γεύμα μπουφέ σε τοπικό εστιατόριο με 
Αργεντίνικα κρέατα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στο Μπουένος Άιρες • Έλληνας αρχηγός με τεράστια εμπειρία 
στην περιοχή • Εκδρομή στο εντυπωσιακό Δέλτα του Τίγκρε στο Μπουένος Άιρες • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναγράφονται στο πρόγραμμα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνι-
κά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα 890 € Επιπλέον πακέτο γευμάτων, 
διαφόρων shows και εκδρομών Περιλαμβάνει: • 2 γεύματα στο Ρίο σε τσουρασκερίες με μπουφέ • 2 γεύμα-
τα μπουφέ στο ξενοδοχείο στο Ιγκουάσου • Ολοήμερη εκδρομή σε φάρμα Γκαούτσος στην Αργεντινή, με γεύμα 
μπάρμπεκιου • Tango show στο Μπουένος Άιρες με δείπνο • 1 γεύμα στο Μπουένος Άιρες με Αργεντίνικο κρέας
Κόστος πακέτου: 349 € κατ’ άτομο μόνο
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1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Πτήση για την πρωτεύουσα της Κούβας. 
Άφιξη στην Αβάνα, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Αβάνα (βόλτα με τα αυτοκί-
νητα του ’50)
Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από 
το σύγχρονο κέντρο της πόλης, το Βε-
δάδο. Σειρά έχει η Μαλεκόν, η θρυλική 
παραλιακή οδός. Μεταξύ άλλων θα 
επισκεφθούμε το Μουσείο της «Havana 
Club», όπου θα γευθούμε το περίφημο 
ρούμι 7 ετών αφού μυηθούμε στα 
μυστικά παραγωγής του. Συνεχίζουμε 
με την παλιά πόλη. Ελεύθερος χρόνος 
και το βράδυ βόλτα με τα Αμερικανικά 
αυτοκίνητα του ’50 ως την Πλατεία του 
Καθεδρικού, όπου θα δειπνήσουμε.

3η μέρα: Αβάνα - Βινιάλες - Πινάρ 
ντελ Ρίο
Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία του 
Πινάρ ντελ Ρίο, την κατ’ εξοχήν καπνοπα-
ραγωγό περιοχή της Κούβας. Η κοιλάδα 
του Βινιάλες, το ομορφότερο ίσως 
τοπίο στην Κούβα (UNESCO), θα σας 
εντυπωσιάσει. Επίσκεψη σε εργοστάσιο 
πούρων, στο Σπήλαιο του Ινδιάνου, 
παραδοσιακό γεύμα και κλείνουμε τη 
μέρα με τη γιγαντιαία βραχογραφία της 
Προϊστορίας. Επιστροφή στην Αβάνα και 
ελεύθερος χρόνος.

4η μέρα: Αβάνα
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα.

5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά (Κρου-
αζιέρα με μίνι ταχύπλοο, Φάρμα 
Κροκοδείλων) - Σιενφουέγκος - 
Τρινιδάδ
Μετάβαση στο Γκουαμά και επιβίβαση 
σε ταχύπλοο για μια συναρπαστική μίνι 
κρουαζιέρα στην Laguna del Tesoro 
(Λίμνη του Θησαυρού). Στη συνέχεια 
επίσκεψη στο κέντρο εκτροφής κρο-
κοδείλων και γεύμα με τη σπεσιαλιτέ… 
τηγανιά κροκοδείλου! Συνεχίζουμε με 
πανοραμική περιήγηση στο εξωτικό και 
κοσμοπολίτικο Σιενφουέγκος. Τελικός 
σταθμός μας το Τρινιδάδ, όπου θα 
διανυκτερεύσουμε.

6η μέρα: Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - 
Καρδένας - Βαραδέρο
Πρωινή ξενάγηση στην πιο αυθεντική 
ίσως πόλη της Κούβας. Θα περπατή-
σουμε στην παλιά ιστορική περιοχή της 
και θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων το 
Palacio Cantero (Δημοτικό Μουσείο), 
όπου θα μάθουμε για την ιστορία των 
σκλάβων, των αποικιοκρατών, της 
Επανάστασης. Στο μπαρ με ζωντανή 
μουσική «Canchachara» θα γευθούμε 
το ομώνυμο ποτό φτιαγμένο από μέλι, 
λεμόνι και ρούμι. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για την Σάντα Κλάρα, 

όπου θα πάμε στο Τρεν Μπλιντάδο, στο 
Μαυσωλείο του Τσε και συνεχίζουμε για 
το Cardenas. Καταλήγουμε στο Βαραδέ-
ρο, που όλοι συμφωνούν πως έχει την 
πιο όμορφη παραλία της Καραϊβικής!

7η μέρα: Βαραδέρο
Ελεύθερη μέρα στο Βαραδέρο. Προτεί-
νουμε προαιρετική εκδρομή στο τροπικό 
νησάκι Κάιο Μπλάνκο για μπάνιο με 
δελφίνια και γεύμα με θαλασσινά.

8η μέρα: Βαραδέρο - Αβάνα - Αθήνα 
Πτήση για Αθήνα

9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/12, 21/12, 26/12, 
28/12, 5/1

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

20/12, 26/12 10 1599 € +559 €

21/12, 28/12 10 1649 € +559 €

5/1 9 1549 € +559 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με ενδιάμεσο σταθμό • Ξενοδοχεία: στην Αβά-
να το υπερπολυτελές Melia Cohiba 5* (4 διανυκτερεύσεις), στο Βαραδέρο 5* All Inclusive (2 διανυκτερεύσεις), 
στο Τρινιδάδ 4* (1 διανυκτέρευση, ανάλογα με την αναχώρηση, η διανυκτέρευση μπορεί να μεταφερθεί στο 
Σιενφουέγκος) • Πρωινό καθημερινά και 7 γεύματα συνολικά • Βόλτα με τα παραδοσιακά αυτοκίνητα του ’50, 
δείπνο και ποτό σε τοπικό εστιατόριο • Εκδρομή στο Βινιάλες • Επίσκεψη στο Μουσείο της «Havana Club» • 
Μουσείο της Πόλης στην Αβάνα • Μουσείο Ρούμι στην Αβάνα • Καλλιέργεια πούρων και επίδειξη παρασκευής 
• Σπηλιά στο Βινιάλες • Τοιχογραφία στο Βινιάλες • Εξέδρα πανοραμικής θέας στο Βινιάλες • Μουσείο Πόλης 
στο Τρινιδάδ • Ποτό στο «Κατσάντσαρα», Τρινιδάδ • Μαυσωλείο του Τσε στην Σάντα Κλάρα • Μετακινήσεις με 
πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν • Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως ανα-
γράφονται στο πρόγραμμα • Εμπειρότατος Έλληνας αρχηγός/ξεναγός • Τοπικός ξεναγός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι, επιβάρυνση 
καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 670 € • Βίζα Κούβας • Στην έξοδο από την Κούβα πληρώνετε τοπικά 
φόρο εξόδου 25 CUC

Πανόραμα Κούβας
Αβάνα - Βινιάλες - Πινάρ ντελ Ρίο - Γκουαμά - Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρδένας - Βαραδέρο
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

23/12 8 679 € +390 €

27/12 8 689 € +390 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού • Επιλεγμένα ξενοδοχεία 5* Deluxe • 
Ημιδιατροφή καθημερινά μέσα στα ξενοδοχεία. Περιλαμβάνονται εορταστικά δείπνα στις 24/12 ή 31/12 στα ξε-
νοδοχεία (μέρος της ημιδιατροφής) • Επίσκεψη στο Μαυσωλείο Τσίνι Κα Ραούζα στην Άγκρα • Επίσκεψη στα 
Μαυσωλεία των βασιλέων της Τζαϊπούρ «Γκαϊτόρ» • Επίσκεψη στο baori, ένα διάσημο ταμιευτήρα νερού ιδιάζου-
σας αρχιτεκτονικής στο Αμπανέρι • Επίσκεψη σε ένα δημόσιο επαρχιακό Ινδικό σχολείο • Βόλτα στο κέντρο της 
Τζαϊπούρ με τα παραδοσιακά rickshaws • Παρακολούθηση τελετής προσευχής Aarti • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, 
όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός έμπειρος ξεναγός • Έμπειρος Έλληνας αρχηγός (ανάλογα με την 
αναχώρηση ο αρχηγός μπορεί να σας περιμένει κατά την άφιξή σας στην Ινδία) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • 
Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση 
καυσίμων, φιλοδωρήματα: 720 € • Βίζα Ινδίας: 52 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 27/12

Χρυσό Τρίγωνο
Ινδίας
1η μέρα: Αθήνα - Δελχί Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την πρωτεύουσα 
της Ινδίας.
2η μέρα: Δελχί - Άγκρα Άφιξη, αναχώρηση οδικώς με προορισμό την Άγκρα. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Άγκρα Ημέρα αφιερωμένη στο Ταζ Μαχάλ. Διακρίνεται για τις τέλειες αναλο-
γίες, τις ένθετες διακοσμήσεις και τους πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους που χρη-
σιμοποιήθηκαν για τη διακόσμησή του. Θα επισκεφθούμε ακόμα το Κόκκινο Φρούριο, 
το Μαυσωλείο Τσίνι Κα Ραούζα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Άγκρα - Φατεχπούρ Σικρί - Αμπανέρι - Τζαϊπούρ Αναχώρηση οδικώς 
για την Τζαϊπούρ. Θα επισκεφθούμε το Φατεχπούρ Σικρί, την Καστροπολιτεία του Άκ-
μπαρ. Επόμενος σταθμός μας το Αμπανέρι. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Τζαϊπούρ - Φρούριο Αμπέρ (ανάβαση στο φρούριο με ελέφαντες, 
βόλτα με ρίκσο, τελετή Aarti) Επίσκεψη στο φρούριο της Αμπέρ, στον ομώνυμο 
λόφο, όπου θα ανέβουμε με ελέφαντες! Συνεχίζουμε για το μαρμάρινο σύμπλεγμα 
Μαυσωλείων των βασιλέων της Τζαϊπούρ «Γκαϊτόρ». Η ξενάγησή μας θα συνεχιστεί 
στην Τζαϊπούρ ή «Ροζ Πόλη». Απογευματινή βόλτα με τα παραδοσιακά τρίκυκλα (ρίκσο). 
Το ηλιοβασίλεμα θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ιεροτελεστία Αάρτι, 
κατά την οποία το φως από τα φυτίλια που βρέχονται από καθαρό βούτυρο ή καμφορά 
προσφέρεται σε μία ή περισσότερες θεότητες, συνοδεία θρησκευτικών ασμάτων. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Τζαϊπούρ - Δελχί Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα. Το Παλιό και 
το Νέο Δελχί είναι στην πραγματικότητα δύο πόλεις που συνδέονται γεωγραφικά αλλά 
διαχωρίζονται κοινωνικά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και σύντομη περιήγηση.
7η μέρα: Δελχί Ξεκινάμε από την παλιά πόλη. Θα δούμε το Κόκκινο Φρούριο, το Τζά-
μα Μαστζίντ, το Rajghat και συνεχίζουμε στο Νέο Δελχί, περνώντας από τη Λεωφόρο 
Rajpath, το Προεδρικό Μέγαρο, το Μιναρέ Κουτούμπ, το Μαυσωλείο του Χουμαγιούν κ.ά.
8η μέρα: Δελχί - Αθήνα Πτήση επιστροφής, άφιξη αυθημερόν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 24/12, 5/1, 25/2

Μεγάλο Πανόραμα
Βιρμανίας
1η μέρα: Αθήνα - Γιανγκόν Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για τη μεγαλύτερη 
πόλη της Βιρμανίας.
2η μέρα: Γιανγκόν - Φολκλορική παράσταση - περιμετρικό τρένο
Άφιξη, πρωινό στο ξενοδοχείο και ξενάγηση. Δείπνο στο «Karaweik Royal Barge 
Restaurant» με φολκλορική παράσταση. 
3η μέρα: Γιανγκόν - Μπαγκάν Πτήση για το Μπαγκάν, στη δυτική όχθη του ποταμού 
Ιραουάντι. Επίσκεψη στις παγόδες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μπαγκάν - κρουαζιέρα Περιήγηση: αγορά Nyaung Oo, ναοί Shwegugyi, 
Gubyaukgyi και Htilominlo, οικισμός Minnanthu. Κρουαζιέρα στον Ιραουάντι.
5η μέρα: Μπαγκάν - Ηφαίστειο Πόπα Εκδρομή στο όρος Πόπα, ηφαίστειο και πνευ-
ματικό τόπο.
6η μέρα: Μπαγκάν - Μανταλέι - Πγιν Οο Λγουίν Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση για Μανταλέι. Μετάβαση οδικώς στο Πγιν Οο Λγουίν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Πγιν Οο Λγουίν - Viaduct Gokhteik - Μανταλέι Διαδρομή με το τρένο της 
Πγιν Οο Λγουίν που περνά απ’ τη γέφυρα Viaduct Gokhteik. Τακτοποίηση στο Μανταλέι.
8η μέρα: Μανταλέι - Αμαραπούρα - Μινγκούν - Κρουαζιέρα - Μανταλέι Επίσκε-
ψη στην αρχαία πρωτεύουσα της Μιανμάρ Αμαραπούρα. Βαρκάδα στον Ιραουάντι ως 
το Μινγκούν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Μανταλέι - Χέχο - Πιντάγια - Λίμνη Ίνλε Πτήση για Χέχο. Άφιξη και οδική 
αναχώρηση για Πιντάγια, περιήγηση. Θα συνεχίσουμε για τη λίμνη Ίνλε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.
10η μέρα: Λίμνη Ίνλε Κρουαζιέρα στη Λίμνη Ίνλε, επίσκεψη στο χωριό Inn Paw 
Khone και στην παγόδα Phaungdaw Oo.
11η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Ιντέιν Περιήγηση στην περιοχή Ιντέιν και επίσκεψη στη φυλή 
των σκληροπυρηνικών Pa O.
12η μέρα: Λίμνη Ίνλε - Γιανγκόν - Golden Rock Μετάβαση στο Χέχο, πτήση για την 
Γιανγκόν. Επίσκεψη στον Χρυσό Βράχο. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: Golden Rock - Γιανγκόν
Αναχώρηση για την Γιανγκόν. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
14η μέρα: Γιανγκόν - Αθήνα Πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

24/12, 5/1, 25/2 14 2079 € +740 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού • Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* Sup, 5* (το 
ξενοδοχείο στον Χρυσό Βράχο είναι βασικών ανέσεων λόγω έλλειψης υποδομών στην περιοχή) • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Συνολικά 12 γεύματα • Στις 31/12 το δείπνο είναι κανονικό και όχι εορταστικό • Μεταφορές, περι-
ηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός, Έλληνας αρχηγός • Ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, 
επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 890 € • Βίζα Βιρμανίας (το κόστος των 50 $ καταβάλλεται 
στην Αθήνα, θα πρέπει όμως να μας στείλετε 2 φωτογραφίες και φωτοτυπία του διαβατηρίου σας τουλάχιστον 2 
εβδομάδες πριν από την αναχώρηση της εκδρομής)
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

23/12 11 879 € +390 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με πτήσεις Turkish • Ξενοδοχεία 5* στο 
Πεκίνο και το Χανγκτσόου. Στην Σανγκάη το ξενοδοχείο είναι το Holiday Inn 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (μικτά 
Ευρωπαϊκά & Κινεζικά γεύματα) μέσα στα ξενοδοχεία (εκτός από την πάπια Πεκίνου) • Μετακινήσεις με πολυτελή 
κλιματιζόμενα πούλμαν • Σόου με ακροβατικά στην Σανγκάη • Βόλτα με πλοιάριο στο Χανγκτσόου και στα υδάτινα 
κανάλια του Σουτσόου • Δείπνο με πάπια Πεκίνου στο Πεκίνο • Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα 
αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός • Έμπειρος Έλληνας αρχηγός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αερο-
δρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 788 € • Φόροι στην Κίνα που πληρώνονται τοπικά περίπου 70 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Κλασική Κίνα
Υδάτινες πόλεις
1η μέρα: Αθήνα - Πεκίνο Πτήση για την πρωτεύουσα της Κίνας.
2η μέρα: Πεκίνο Άφιξη στη σύγχρονη μητρόπολη με την 3.000 και πλέον ετών ιστο-
ρία. Τακτοποίηση.
3η μέρα: Πεκίνο - Απαγορευμένη Πόλη - Χουτόνγκ Θα επισκεφθούμε την ιστο-
ρική πλατεία Τιεν Αν Μεν, την Απαγορευμένη Πόλη κι έπειτα τα γραφικά χουτόνγκ, 
γειτονιές-απομεινάρια της παλιάς πόλης. Τελευταία στάση ο Ναός του Ουρανού. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Πεκίνο - Σινικό Τείχος, Τάφοι των Μινγκ Ξεκινάμε για το Σινικό Τείχος. 
Στο πλησιέστερο σημείο από το Πεκίνο, στο πέρασμα Τζιου Γιονγκ Γκουάν, φθάνουμε 
να περπατήσουμε πάνω του. Συνεχίζουμε με τη νεκρόπολη των Μινγκ Σισανλίνγκ. 
Επιστροφή το απόγευμα στο Πεκίνο. Δείπνο με νοστιμότατη πάπια Πεκίνου εκτός 
ξενοδοχείου.
5η μέρα: Πεκίνο - Θερινά Ανάκτορα
Επίσκεψη στα θερινά ανάκτορα της αυτοκράτειρας Σι Ξι. Υπόλοιπη μέρα ελεύθερη.
6η μέρα: Πεκίνο - (προαιρετικά Ξιαν με διανυκτέρευση) Ελεύθερη μέρα στο 
Πεκίνο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απολαύσουν εκδρομή στο Ξιαν με το τρένο-βο-
λίδα! Εκεί βρίσκεται το Μουσείο των 6.000 πήλινων στρατιωτών! Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο.
7η μέρα: Πεκίνο/Ξιαν - Χανγκτσόου
Για όσους διανυκτέρευσαν στο Ξιαν επίσκεψη στα καλοδιατηρημένα τείχη της Δυ-
ναστείας των Μινγκ. Ακολουθεί πτήση για το θέρετρο Χανγκτσόου. Όσοι έμειναν στο 
Πεκίνο επίσης πετάνε για το Χανγκτσόου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Χανγκτσόου - Ξιτάνγκ - Σανγκάη
Πρωινή βαρκάδα στην ειδυλλιακή λίμνη Ξιχού. Αναχώρηση οδικώς για το Ξιτάνγκ και 
συνεχίζουμε για την Σανγκάη. Άφιξη, τακτοποίηση. Μετά το δείπνο παράσταση με τα 
φημισμένα ακροβατικά της Σανγκάης!
9η μέρα: Σανγκάη - Σουτσόου - Σανγκάη
Εκδρομή στο κοντινό Σουτσόου.
10η μέρα: Σαγκάη - πτήση για Αθήνα
Ξενάγηση: κήποι του Μανδαρίνου Γιου, ναός Jade Buddha, σούπερ-ουρανοξύστης 
Τζιν Μάο. Αναχωρούμε για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12

Πανόραμα Κίνας
Χονγκ Κονγκ
1η μέρα: Αθήνα - Χονγκ Κονγκ Πτήση για Χονγκ Κονγκ.
2η μέρα: Χονγκ Κονγκ Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος για βραδινή βόλτα.
3η μέρα: Χονγκ Κονγκ Ξενάγηση πόλης.
4η μέρα: Χονγκ Κονγκ - Καντόνα - Γκουιλίν Μετάβαση με τρένο στην Καντόνα. 
Σύντομη ξενάγηση και επιβίβαση σε Bullet Train με προορισμό το Γκουιλίν. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Γκουιλίν - κρουαζιέρα στον ποταμό Λι Ζιανγκ Με άνετο ποταμόπλοιο 
θα διασχίσουμε ένα τμήμα του ποταμού Λι. Επίσκεψη στο γραφικό χωριό Γιανγκσούο. 
Επιστροφή οδικώς.
6η μέρα: Γκουιλίν - Ξιάν Επίσκεψη στο Σπήλαιο του «Καλαμένιου Αυλού» και το 
«Κρυστάλλινο παλάτι του βασιλιά Δράκου». Πτήση για Ξιάν, άφιξη, τακτοποίηση, επίσκε-
ψη στα τείχη της Δυναστείας των Μινγκ.
7η μέρα: Ξιάν Επίσκεψη στο Μουσείο των 6.000 πήλινων στρατιωτών. Μετά το δείπνο 
θέαμα χορού και μουσικής της Δυναστείας των Τανγκ.
8η μέρα: Ξιάν - Πεκίνο Πτήση για την πρωτεύουσα. Άφιξη, τακτοποίηση.
9η μέρα: Πεκίνο - Απαγορευμένη Πόλη - Χουτόνγκ - Θερινά Ανάκτορα Ξενάγηση 
που περιλαμβάνει: πλατεία Τιέν Αν Μεν, Μαυσωλείο του Μάο, Απαγορευμένη Πόλη, χου-
τόνγκ και ολοκληρώνουμε με επίσκεψη στα Θερινά Ανάκτορα και τον Ναό του Ουρανού.
10η μέρα: Πεκίνο - Σινικό Τείχος - Τάφοι των Μινγκ Θα το προσεγγίσουμε το Τείχος 
από το πέρασμα στο Τζιου Γιονγκ Γκουάν. Ακολουθεί η Νεκρόπολη Σισανλίνγκ. Επιστροφή 
το απόγευμα στο Πεκίνο. Δείπνο με νοστιμότατη πάπια Πεκίνου εκτός ξενοδοχείου.
11η μέρα: Πεκίνο - Χανγκτσόου Πτήση για το Χανγκτσόου, άφιξη και τακτοποίηση. 
Βαρκάδα στη Λίμνη Ξιχού.
12η μέρα: Χανγκτσόου - Ξιτάνγκ - Σανγκάη Αναχώρηση οδικώς για το Ξιτάνγκ και 
την Σανγκάη. Μετά το δείπνο παράσταση με τα φημισμένα ακροβατικά της Σανγκάης.
13η μέρα: Σανγκάη - Σουτσόου - Σανγκάη Εκδρομή στο Σουτσόου.
14η μέρα: Σανγκάη - Πύργος Σανγκάης - πτήση για Αθήνα Ξενάγηση με επί-
σκεψη στον Ναό του Jade Buddha και το σούπερ ουρανοξύστη Jin Mao Tower. Πτήση 
επιστροφής.
15η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

22/12 15 1759 € +760 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω ενδιάμεσου σταθμού με πτήσεις της Lufthansa • Ξενοδοχεία 5* 
εκτός από την Σανγκάη, που είναι το Holiday Inn 4*. Στο Χονγκ Κονγκ Hotel Intercontinental Grand Stanford 5* • 
Ημιδιατροφή καθημερινά (μικτά Ευρωπαϊκά & Κινεζικά γεύματα), εκτός από το Χονγκ Κονγκ που είναι με πρωινό 
• Το δείπνο 31/12 στο Πεκίνο είναι κανονικό και όχι εορταστικό • Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα 
πούλμαν • Σόου ακροβατικών στην Σανγκάη, παράσταση χορών Δυναστείας Τανγκ στο Ξιάν • Δείπνο με πάπια 
Πεκίνου στο Πεκίνο • Βόλτα με πλοιάριο στο Χανγκτσόου, στα υδάτινα κανάλια του Σουτσόου και στον ποταμό Λι 
στο Γκουιλίν • Ξεναγήσεις, επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
• Τοπικός ξεναγός • Έμπειρος Έλληνας αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός 
- βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά 788 € • Φόροι στην Κίνα που πληρώνονται τοπικά περίπου 90 €
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

23/12, 6/1 15 1299 € +650 € 

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό με πτήσεις Scout Airlines • Διαμονή στην Κου-
άλα Λουμπούρ το ξενοδοχείο Pullman Kuala Lumpur City Centre & Residences 5*, στη Ζούγκλα του Βόρνεο 
το ξενοδοχείο Batang Ai Longhouse Resort 4* (πρώην Hilton), στο Κουτσίνγκ το ξενοδοχείο Hilton 5*, στην 
παραλία Νταμάι το ξενοδοχείο Damai Puri Resort & Spa 4*, στη Σιγκαπούρη το ξενοδοχείο Park Hotel Clarke 
Quay 4* Sup • Πρωινό καθημερινά • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, επισκέψεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 
• Τοπικός ξεναγός • Έλληνας αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα 
Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 760 € • Φόρος 
εξόδου Μπρουνέι περίπου 10 $ USD πληρώνονται τοπικά, κατά την έξοδό σας από τη χώρα • Φόρος διαμονής 
στη Μαλαισία 10 MYR το δωμάτιο την ημέρα, πληρώνονται τοπικά, στα ξενοδοχεία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 6/1

Μαλαισία-Βόρνεο 
Σιγκαπούρη 
1η μέρα: Αθήνα - Κουάλα Λουμπούρ Πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την 
εξωτική Μαλαισία.
2η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ Άφιξη στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο. Πρώτη γνωριμία.
3η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Σπηλιές Μπατού Ξενάγηση: Πλατεία Ανεξαρτησίας, 
Παλάτι, Εθνικό Μνημείο, το Εθνικό Τζαμί, Σιδηροδρομικός Σταθμός. Επίσκεψη στις Σπη-
λιές στο Μπατού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Πουτρατζάγια - Μάλακκα - Κουάλα Λουμπούρ 
Πρωινή αναχώρηση για την Μάλακκα με την αποικιακή αρχιτεκτονική. Καθ’ οδόν στάση 
στην Πουτρατζάγια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ Ελεύθερη μέρα.
6η μέρα: Κουάλα Λουμπούρ - Κουτσίνγκ Ξενάγηση: εμπορικό κέντρο, Πύργος της 
Πλατείας, τζαμί (εξωτερικά), κεντρικό ταχυδρομείο. Πτήση για το Κουτσίνγκ. Τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Κουτσίνγκ - Κέντρο Ουραγκοτάγκων - Ζούγκλα Βόρνεο Αναχώρηση για 
τη Ζούγκλα του Βόρνεο και το ξενοδοχείο Batang Ai Longhouse. Στάση στο διάσημο κέ-
ντρο μελέτης και φροντίδας των Ουραγκοτάγκων του Βόρνεο. Θα δούμε ακόμα το χω-
ριό Σέριαν, το Λατσάου, τη Λίμνη Μπάτανγκ Άι. Μετάβαση με πλοιάριο στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Ζούγκλα Βόρνεο - Φυλές Νταγιάκ Το πρωί θα επιβιβασθούμε σε παραδο-
σιακές πιρόγες που θα μας οδηγήσουν στην «καρδιά» της ζούγκλας και στους ιθαγενείς 
κατοίκους της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Ζούγκλα Βόρνεο - Κουτσίνγκ Επιστροφή οδικώς στο Κουτσίνγκ, τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο.
10η-11η μέρα: Κουτσίνγκ - Παραλία Νταμάι Αναχώρηση οδικώς για την εξωτική 
παραλία Νταμάι. Δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* με ξεκούραση και κολύμπι.
12η μέρα: Παραλία Νταμάι - Κουτσίνγκ - Σιγκαπούρη Πτήση για Σιγκαπούρη, άφι-
ξη, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
13η μέρα: Σιγκαπούρη Περιήγηση, όπου θα δούμε το Δημαρχείο, το Ανώτατο Δικα-
στήριο και το Κοινοβούλιο. Θα επισκεφθούμε το Merlion Park, το ναό Thian Hock Keng, 
τις συνοικίες των Κινέζων και των Ινδών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
14η μέρα: Σιγκαπούρη - πτήση για Αθήνα Πτήση επιστροφής.
15η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12

Καμπότζη
Βιετνάμ
1η μέρα: Αθήνα - Ανόι Πτήση για το Ανόι μέσω ενδιάμεσου σταθμού.
2η μέρα: Ανόι Άφιξη στο Ανόι, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ 
παράσταση με μαριονέτες στο νερό.
3η μέρα: Ανόι Πρωινό και ξεκινάμε την γνωριμία με την πόλη.
4η μέρα: Ανόι - Ταμ Κοκ - Ανόι Αναχώρηση για το Νιν Μπιν. Θα επισκεφθούμε την 
Χόα Λου και συνεχίζουμε για το Ταμ Κοκ, βαρκάδα στο ποτάμι.
5η μέρα: Ανόι - Κρουαζιέρα στον Κόλπο Xάλονγκ (εν πλω) Πρωινή αναχώρηση 
για το Χάλονγκ Μπέι. Επιβίβαση σε ιδιωτικό πλοιάριο και κρουαζιέρα. Διανυκτέρευση 
εν πλω.
6η μέρα: Κόλπος Xάλονγκ - Ντανάνγκ - Χόι Αν Επιστροφή στο Ανόι, πτήση για 
Ντανάνγκ. Μεταφορά οδικώς στην Χόι Αν.
7η μέρα: Χόι Αν Περιήγηση πεζή.
8η μέρα: Χόι Αν - Χουέ Αναχώρηση οδικώς για την Χουέ. Επίσκεψη στην Απαγορευ-
μένη Πόλη. Βαρκάδα στον Ποταμό των Αρωμάτων.
9η μέρα: Χουέ - Χο Τσι Μινχ Πτήση για την Χο Τσι Μινχ. Ξενάγηση πόλης και δια-
νυκτέρευση
10η μέρα: Χο Τσι Μινχ - Μι Το - Χο Τσι Μινχ Περιήγηση στο Δέλτα του Μεκόνγκ.
11η μέρα: Χο Τσι Μινχ - Τούνελ Κου Τσι - Χο Τσι Μινχ Πρωινή αναχώρηση για το 
χωριό Κου Τσι, επίσκεψη στα τούνελ - κρησφύγετα των Βιετκόνγκ στον πόλεμο. Επι-
στροφή στο Χο Τσι Μινχ και ξενάγηση.
12η μέρα: Ανόι - Σιέμ Ρεπ Πτήση για το Σιέμ Ρεπ της Καμπότζης. Βαρκάδα στη Λίμνη 
Tonle Sap.
13η μέρα: Σιέμ Ρεπ (Άνγκορ Βατ) Επίσκεψη στο μεγαλειώδη ναό Άνγκορ Βατ. Συ-
νέχεια περιήγησης.
14η μέρα: Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ Ξενάγηση μας στα μνημεία του πολιτισμού των 
Xμερ. Αναχώρηση για την Πνομ Πενχ.
15η μέρα: Πνομ Πενχ - πτήση για Αθήνα Πρωινή ξενάγηση πόλης. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
16η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

21/12 16 2199 € +840 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό με πτήσεις Emirates • Διαμονή στο Βιετνάμ 
ξενοδοχεία 5* και στην Καμπότζη ξενοδοχεία 4* Sup • Ημιδιατροφή καθημερινά μέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε 
τοπικά εστιατόρια, εκτός του γεύματος εν πλω στο Χάλονγκ Μπέι. Στην Ντόχα, λόγω αργοπορημένης άφιξης, δεν 
προσφέρεται δείπνο/πρωινό, καθώς προσφέρεται ξενοδοχείο για τη διάρκεια της αναμονής σας • Μεταφορές, 
περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Ημερήσια εκδρομή στο Ταμ Κοκ (από το Ανόι) 
• Εκδρομή στο Μι Το και το Μι Σον • Επίσκεψη στο Εθνολογικό Μουσείο στο Ανόι • Θέαμα με μαριονέτες στο 
νερό • Κρουαζιέρα στον Ποταμό των Αρωμάτων στη Χουέ • Επίσκεψη στο Κεντρικό Βιετνάμ (Ντανάγκ, Χόι Αν, 
Χουέ), όπου βρίσκονται μαγικά πολιτιστικά στολίδια και οι πανέμορφες παραλίες του Βιετνάμ • Τοπικός ξεναγός • 
Έλληνας έμπειρος αρχηγός (ανάλογα με την αναχώρησή μπορεί να σας περιμένει στην Ασία) • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι, επιβάρυνση 
καυσίμων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 890 € • Βίζες και φόροι αεροδρομίων που πληρώνονται τοπικά (περίπου 
90 $) και δεν περιλαμβάνονται στους φόρους που πληρώνονται στην Αθήνα
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο

23/12 11

Patong Paragon Resort 4* 899 € +455 €

Burasari 4* 1120 € +670 €

Hilton Phuket Arcadia 5* 1445 € +1040 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια μέσω Σιγκαπούρης • 6 διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας • 2 διανυκτερεύσεις στη Σιγκαπούρη στο ξενοδοχείο Park Clarke Quay 4* • Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με τοπικό Αγγλόφωνο 
ξεναγό • Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων 375 € • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Γεύματα και ποτά στη 
διάρκεια των πτήσεων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12

Ταϊλάνδη
Σιγκαπούρη
1η μέρα: Αθήνα - Πουκέτ
Πτήση για Πουκέτ μέσω Σιγκαπούρης.
2η μέρα: Πουκέτ
Άφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Το Πουκέτ «φωλιάζει» στα γαλήνια 
νερά της θάλασσας του Ανταμάν, στις ακτές της Ταϊλάνδης που «βλέπουν» στον Ινδικό 
Ωκεανό. Με τις λευκές παραλίες, τα υπερμοντέρνα αλλά συνάμα και γραφικά ξενοδο-
χεία, όραμα τροπικού παραδείσου, υπόσχεται πολλά!
3η-7η μέρα: Πουκέτ
Ημέρες ελεύθερες στο Πουκέτ για χαλάρωση στις πανέμορφες ακτές του. Το Πουκέτ 
είναι ένας ιδανικός τόπος για ξεκούραση και ευχάριστες διακοπές. Στις ελεύθερες 
μέρες σας μπορείτε να απολαύσετε τις παραλίες του ή να συμμετάσχετε σε κάποια 
προαιρετική εκδρομή, όπως στα παραδεισένια νησάκια Πι Πι, στον υπέροχο Κόλπο 
Πανγκ Να με το γνωστό νησάκι του Τζέιμς Μποντ κ.λπ. Οι επιλογές σας είναι πραγ-
ματικά πολλές!
8η μέρα: Πουκέτ - Σιγκαπούρη
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Σιγκαπούρη. Άφιξη και περιήγηση στην 
πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα περάσουμε από τη συνοικία των Μαλαισίων με 
το χρυσό τέμενος, θα επισκεφθούμε τον Βοτανικό Κήπο με τις ορχιδέες, που θα σας 
αφήσουν άφωνους με την ομορφιά και την ποικιλία τους, θα μπούμε στη συνοικία 
των Ινδών με τη μεθυστική μυρωδιά των μπαχαρικών και έπειτα στη συνοικία των 
Κινέζων, ενώ από τον Λόφο Φαμπέρ θα θαυμάσουμε τη θέα της πόλης και του λιμα-
νιού της. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: Σιγκαπούρη
Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα στην υπερσύγχρονη πόλη ή για τα ψώνια σας στα 
εμπορικά κέντρα ή ακόμη και για μια προαιρετική εκδρομή στο νησάκι Σεντόζα. Οι 
επιλογές σας πολλές. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: Σιγκαπούρη - πτήση για Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Μεταφορά στο αεροδρόμιο το απόγευμα και πτήση για την Αθήνα.
11η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 7/1

Τα «πετράδια» της 
Περσίας
1η μέρα: Αθήνα - Τεχεράνη
Απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα του Ιράν.
2η μέρα: Τεχεράνη - Σιράζ
Άφιξη νωρίς το πρωί στην Τεχεράνη και ανταπόκριση με τοπική πτήση για Σιράζ. Άφιξη 
και περιήγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μαυσωλείο του ποιητή Χαφέζ, 
τους κήπους Εράμ, το συγκρότημα Βακίλ, το Μαυσωλείο των Καθρεπτών. Μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Σιράζ - Περσέπολις - Νάγκσε Ροστάμ - Πασαργάδες - Γιαζντ
Πρωινή αναχώρηση για την ένδοξη Περσέπολη. Τα ερείπια που βρίσκονται εκεί θα μας 
«διηγηθούν» ιστορίες αίγλης, πλούτου και μεγαλείου. Επόμενος σταθμός μας η νεκρό-
πολη Νάγκσε Ροστάμ. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στις Πασαργάδες και την Γιαζντ. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
4η μέρα: Γιαζντ - Ναΐν - Ισφαχάν
Πρωινή ξενάγηση στο υπόδειγμα Μεσαιωνικής Περσικής πόλης που λέγεται Γιαζντ. 
Επίσκεψη στο ναό Atashkadesh, στους εγκαταλελειμμένους «Πύργους της Σιωπής», 
στην πλατεία Chakhmah. Αναχωρούμε μέσω Ναΐν για το Ισφαχάν. Άφιξη και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας.
5η-6η μέρα: Iσφαχάν
Δύο μέρες αφιερωμένες στην ιστορική πόλη. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα 
δούμε την πλατεία Naghsh-e-Jahan ή Μεϊντάν-ι-Ιμάμ με τα εντυπωσιακά κτίριά της, το 
Τσεχέλ Σοτούν, την Αρμενική συνοικία κ.ά.
7η μέρα: Iσφαχάν - Κασάν - Κομ - Τεχεράνη
Πρωινή οδική αναχώρηση με προορισμό το πανέμορφο Κασάν, όπου θα δούμε τα κυ-
ριότερα αξιοθέατα, και την Τεχεράνη. Καθ’ οδόν θα δούμε (από μακριά) την Κομ, ιερή 
πόλη των Μουσουλμάνων. Άφιξη στην Τεχεράνη, τακτοποίηση.
8η μέρα: Τεχεράνη
Ξεκινάμε με επίσκεψη στο παλάτι Σαντ Αμπάντ, συνεχίζουμε με την αγορά, το παλιό 
Κοινοβούλιο και τον Εθνικό Κήπο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το μουσείο των χαλιών. 
Επίσης, παλάτι Γκόλεσταν και Μουσείο Κοσμημάτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
9η μέρα: Τεχεράνη - Αθήνα 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη αυθημερόν

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

23/12, 7/1 9 1099 € +420 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια • Εσωτερική πτήση Τεχεράνη - Σιράζ με τοπική αεροπορική εταιρεία 
• Διαμονή σε Ξενοδοχεία 4*, 5* (δεν ανταποκρίνονται στα διεθνή στάνταρντ. Εμείς πάντως διαθέτουμε από τα 
καλύτερα ξενοδοχεία στην κάθε περιοχή). Στο Ισφαχάν το ξενοδοχείο-παλάτι Αμπάσι (Abbasi Hotel) • Ημιδιατρο-
φή (τα δείπνα του προγράμματος περιορίζονται σε παραλλαγές κεμπάπ και σαλάτες) • Περιηγήσεις, ξεναγήσεις 
και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Τοπικός ξεναγός • Έλληνας αρχηγός • 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός-βιβλίο στα Ελληνικά Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων, επιβάρυνση καυσίμων, Βίζα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά: 740 € Σημειώσεις: Για την έκδοση 
βίζας Ιράν απαιτούνται το διαβατήριο με 6μηνη ισχύ (χωρίς σφραγίδα Ισραήλ) και 2 πρόσφατες φωτογραφίες 
(σε λευκό φόντο). 



96 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΔΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Πτήση για το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. 
Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Ντουμπάι
Πρωινό και ξεκινάμε για περιήγηση στην 
πόλη του Ντουμπάι! Ξεκινάμε από τη 
Μαρίνα, ένα τεχνητό κανάλι που περνά 
ανάμεσα από ουρανοξύστες, περνάμε από 
τον Φοίνικα της Τζουμέιρα, διασχίζουμε 
το νησί για να πάμε στον κυματοθραύστη, 
βλέπουμε τα πολυτελή ξενοδοχεία και 
κάνουμε στάσεις για φωτογραφίες. Συνε-
χίζουμε στην Τζουμέιρα. Στάση εξωτερικά 
για φωτογραφίες στο μοναδικό 7στερο ξε-
νοδοχείο στον κόσμο, το Burj Al Arab. Θα 
δούμε ακόμα: Κέντρο Ισλαμικής Τέχνης, 
Τζαμί της Τζουμέιρα, Σπίτι της Ένωσης, 
Ντέιρα, Creek, βαρκάδα με Άμπρα, 
Μπαστάκια. Στάση για πλούσιο γεύμα σε 
πολυτελές ξενοδοχείο. Άλλα αξιοθέατα: 
Burj Khalifa, Emirates Towers, διεθνές 
κέντρο εμπορίου, χιονοδρομικό κέντρο. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο. Για το βράδυ σάς 
προτείνουμε Dubai by Night.
3η μέρα: Ντουμπάι - Σαφάρι 4x4 & 
δείπνο
Πρωινό ελεύθερο. Το μεσημέρι 
αναχωρούμε για σαφάρι-εκδρομή στην 
έρημο. Φεύγουμε από το ξενοδοχείο με 
κλιματιζόμενα τζιπ 4x4 κλειστού τύπου 
και μετά από διαδρομή 1 ώρας φτάνουμε 

στο σημείο όπου ξεκινά το σαφάρι. Θα 
σταματήσουμε για φωτογραφίες στη 
μέση της ερήμου, σε φάρμα με καμήλες 
και φυσικά για να απαθανατίσουμε το 
μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της ερήμου. 
Καταλήγουμε στις τέντες των Βεδουίνων, 
όπου λαμβάνουν χώρα: Sandboard, 
βόλτα με καμήλες, υποδοχή με αραβικό 
καφέ, τσάι και χουρμάδες. Ακολουθεί 
παραδοσιακό δείπνο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.
4η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
Πρωινό και αναχωρούμε για εκδρομή 
στο Άμπου Ντάμπι, πρωτεύουσα των 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θα 
κινηθούμε στο δρόμο του Σεΐχη Ζάιντ και 
θα περάσουμε από την Dubai Marina 
και την περιοχή Jebel Ali. Ξενάγηση στο 
μεγαλοπρεπές τζαμί του Σεΐχη Ζάιντ, 
επίσκεψη στο παλάτι του Σεΐχη Χαλίφα. 
Επίσης: Marina Mall, Heritage Village, 
Corniche, γεύμα σε εστιατόριο. Επιστρο-
φή στο Ντουμπάι το απόγευμα. Καθ’ 
οδόν στάση για φωτογραφίες στο Ferrari 
World και στο Yas Island.
5η μέρα: Ντουμπάι
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη.
6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το 
αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Αγορές στα 
αφορολόγητα και πτήση επιστροφής.

Άμπου Ντάμπι

Ντουμπάι
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο

21/12, 22/12, 
23/12

6

Somewhere 4*Sup 695 € +260 €

Media Rotana 5* 720 € +275 €

Steigenberger 5* 795 € +355 €

24/12, 2/1 6

Somewhere 4*Sup 745 € +310 €

Media Rotana 5* 875 € +420 €

Steigenberger 5* 810 € +355 €

26/12 6

Somewhere 4* 830 € +380 €

Media Rotana 5* 960 € +510 €

Deluxe Avani 5* 880 € +560 €

3/1, 4/1 6

Somewhere 4*Sup 715 € +260 €

Media Rotana 5* 760 € +310 €

Steigenberger 5* 810 € +355 €

28/12 6

Somewhere 4*Sup 920 € +470 €

Media Rotana 5* 1120 € +670 €

Deluxe Avani 5* 1045 € +595 €

29/12 6

Somewhere 4*Sup 920 € +470 €

Media Rotana 5* 1050 € +595 €

Pullman Jumeirah Lake Towers 5* 1030 € +850 €

30/12 6

Somewhere4*Sup 880 € +430 €

Media Rotana 5* 985 € +530 €

Pullman Jumeirah Lake Towers 5* 995 € +780 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπάι - Αθήνα • 5 διανυκτέρευσεις στο ξενοδοχείο της 
επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές από / προς τα αεροδρόμια εξωτερικού • Έμπειρος 
ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός • Ξενάγηση στην πόλη και βόλτα στη Madinat Jumeirah με έλληνα αρχηγό 
με γεύμα • Σαφάρι με τζιπ 4 x4 και δείπνο • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
• Ταξιδιωτική ασφάλεια • Ενημερωτικά έντυπα • Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 310 € • Νέος 
δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουμπάϊ, που καταβάλλεται στο ξενοδοχείο: Για ξενοδοχεία 5* 20AED (περί-
που 5 €), για ξενοδοχεία 4* 15AED (περίπου 4 €), για ξενοδοχεία 3* 10AED (περίπου 3 €) ανα δωμάτιο την 
βραδυά • Φιλοδωρήματα 20 € • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 
26/12, 28/12, 29/12, 30/12, 2/1, 3/1, 4/1 
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ΠΟΥΝΤΑ 
ΚΑΝΑ 7 ΝΥΧΤΕΣ/9 ΉΜΕΡΕΣ

VIK ARENA BLANCA 4*
GARDEN ROOM ALL INCLUSIVE από 1072 € 

BARCELO BAVARO PALACE DELUXE 5* 
DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE από 1413 € 

SANCTUARY CAP CANA 5* 
CASTLE JUNIOR SUITE ALL INCLUSIVE από 1693 € 

BAΡΑΔΕΡΟ 
7 ΝΥΧΤΕΣ/9 ΉΜΕΡΕΣ

ROC BARLOVENTO 4*
STANDARD ROOM ALL INCLUSIVE από 963 € 

SOL PALMERAS 4*
STANDARD ROOM 
ALL INCLUSIVE από 1178 €

MELIA VARADERO 5*
CLASSIC ROOM ALL INCLUSIVE από 1393 € 

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΉΜΕΡΕΣ

ANSE SOLEIL BEACHCOBER 4*
STANDARD ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 1023 € 

ACAJOU BEACH RESORT
STANDARD ROOM 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 1465 €

LE MERIDIEN FISHERMAN’S COVE 5* 
SUPERIOR OCEAN VIEW ROOM
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 1654 €

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΉΜΕΡΕΣ

GRAND PACIFIC 4*  
DELUXE ROOM   
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 519 € 

HILTON 5* 
DELUXE ROOM  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 825 € 

PARKROYAL ON PICKERING 5*                                                                                                                                     
SUPERIOR ROOM  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 1025 € 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΉΜΕΡΕΣ

FUN ISLAND 3*  
BEACHFRONT ROOM   
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ από 848 €

VELASSARU 5*   
DELUX BUNGALOW MΕ ΠΡΩΙΝΟ από 1390 €

KURAMATHI ISLAND RESORT 5* 
BEACH VILLA 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ από 1735 €

ΣΑΜΟΥΙ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΉΜΕΡΕΣ

SAMUI PALM BEACH 4* - BOPHUT BEACH
DELUXE HOTEL WING  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 688 €

NORA BEACH RESORT 4*- CHAWENG                    
DELUXE ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 910 €    

CENTARA GRAND RESORT 5*- CHAWENG
DELUXE OCEAN FACING ROOM  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 927 €  

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΉΜΕΡΕΣ

AANARI HOTEL & SPA - WEST COAST   
SUPERIOR ROOM 
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ από 923 €

LE CANONNIER 4* - NORTH COAST   
STANDARD GARDEN VIEW ROOM  
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ από 1067 € 

OUTRIGGER BEACH RESORT 5* - SOUTH COAST  
DELUXE SEA VIEW ROOM 
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ από 1273 €

ΜΠΑΛΙ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΉΜΕΡΕΣ

MERCURE BALI NUSA DUA 4* 
NUSA DUA BEACH 
SUPERIOR ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 719 €

ASRI JEWEL VILLAS - JIMBARAN               
BEDROOM POOL VILLA ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 835 €

INAYA NUSA DUA 5* 
NUSA DUA BEACH 
DELUXE ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ από 855 € 

Ατομικά εξωτικά &  
γαμήλια ταξίδια
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Χριστουγεννιάτικες αγορές 

ΚΟΛΩΝΙΑ - ΡΟΥΝΤΕΣΧΑΙΜ - ΜΑΙΝΤΖ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - 
ΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΛΟΡΕΛΕΙ - ΚΟΜΠΛΕΝΖ - ΚΟΛΩΝΙΑ 

4/5ημέρη κρουαζιέρα στον Ρήνο με το A-rosa Silva της A-Rosa cruises 
Αναχωρήσεις: 3/12, 7/12, 11/12, 15/12, 19/12 
από 329€

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΝΤΟΥΜΠΑΙ - ΜΟΥΣΚΑΤ - ΣΙΡ ΜΠΑΝΙ ΓΙΑΣ - ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ - ΝΤΟΥΜΠΑΙ 

7/8ήμερη κρουαζιέρα με το Costa mediterranea της Costa cruises 
Αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή από 15/12 έως 2/3 
από 609€

Μπαχάμες
MΑΙΑΜΙ- ΝΑΣΑΟΥ - ΓΚΡΕΙΤ ΣΤΙΡΟΥΠ ΚΕΙ (ΜΠΑΧΑΜΕΣ) - ΜΑΙΑΜΙ 

3/4ήμερη κρουαζιέρα με το Norwegian Sky της Norwegian cruise
Αναχωρήσεις: 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 26/12 
από 459€

Ιταλία, Μάλτα, Ισπανία & Γαλλία Ι 
ΓΕΝΟΒΑ - ΝΑΠΟΛΗ - ΜΕΣΙΝΑ - ΒΑΛΕΤΑ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΜΑΣΣΑΛΙΑ - ΓΕΝΟΒΑ 

 7/8 ήμερη κρουαζιέρα με το κρουαζιερόπλοιο MSC Meraviglia της Msc Cruises
Αναχωρήσεις: 22/11, 24/12, 31/12

από 599€ 

Κανάρια νησιά & Μαρόκο 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ - ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖ  

- ΦΟΥΝΣΑΛ - ΜΑΛΑΓΑ - ΑΛΙΚΑΝΤΕ - ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

10/11 ήμερη κρουαζιέρα με το Norwegian Spirit της Norwegian cruise
Aναχωρήσεις: 23/11, 3/12, 13/12, 4/1, 14/1, 24/1, 3/2, 13/2, 23/2, 5/3, 15/3, 25/3

από 1019€

Ινδία & Μαλδίβες 

BOΜΒΑΗ - ΜΑΝΓΚΑΛΟΡΕ - ΚΟΤΣΙΝ- ΜΑΛΕ 

7/8ήμερη κρουαζιέρα με το Costa ΝeoClassica της Costa cruises 
Αναχωρήσεις: 25/11, 9/12, 23/12, 30/12, 6/1, 20/1, 3/2, 17/2 

από 459€

Κούβα & Τζαμάικα 
AΒΑΝΑ - ΠΟΥΝΤΑ ΦΡΑΝΣΕΖ - ΙΣΛΑ ΔΕ ΛΑ ΧΟΥΒΕΝΤΟΥΔ -  

ΣΙΕΝΦΟΥΕΓΚΟΣ - ΜΟΝΤΙΓΚΟ ΜΠΕΙ - ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΝΤΑ ΚΟΥΒΑ - ΑΒΑΝΑ 

7/8ήμερη κρουαζιέρα με το Celestyal Crystal της Celestyal cruises 
Αναχωρήσεις: 17/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12, 29/12

από 1045€

Κρουαζιέρες  

Χειμώνας 2017-18

Αδριατική & Ιόνιο IΙΙ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΑΤΑΚΟΛΟ - ΚΟΤΟΡ - ΣΠΛΙΤ - ΒΕΝΕΤΙΑ - ΜΠΑΡΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

7/8ήμερη κρουαζιέρα με το Costa Luminosa της Costa cruises 
Αναχωρήσεις: 21/11, 28/11, 5/12, 12/12, 19/12, 26/12
από 399€



οδικά 
ταξίδια

στην 
Ευρώπη
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα

Επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι στην 
Ανκόνα.

2η μέρα: Ανκόνα - Μοντεκατίνι Τέρμε

Άφιξη στην Ανκόνα και πορεία προς το 
Μοντεκατίνι Τέρμε. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας & πρώτη γνωριμία με 
την πόλη. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Φλωρεντία

Αναχώρηση για τη γενέτειρα της Ιταλικής 
Αναγέννησης, πόλη της τέχνης και της 
αισθητικής (UNESCO). Στην ξενάγησή 
μας θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι 
με το Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη 
και τον Αναγεννησιακό Καθεδρικό ναό, 
την Σάντα Μαρία ντελ Φιόρε με τον 
περίφημο τρούλο του Μπρουνελέσκι. Θα 
κατέβουμε ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, 
όπου βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο και η 
Λότζα. Συνεχίζουμε για την περίφημη 
Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και 
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέ-
κιο και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα. Χρόνος 
για επίσκεψη στην αγορά του Σαν Λο-
ρέντζο ή το Παλάτσο Πίτι, την πολυτελή 
κατοικία των Μεδίκων. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: Λούκα - Πίζα

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για 
τη Μεσαιωνική Λούκα, γενέτειρα του 
Τζιάκομο Πουτσίνι. Στην εντός των τειχών 
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα 
δούμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Μαρτίνου, το θέατρο Τζίλιο, 
την Πιάτσα ντελ Μερκάτο και Ανφιτεάτρο 
κ.λπ. Επόμενη επίσκεψη στην ιστορική 
πόλη της Πίζας με τα Μεσαιωνικά τείχη 
και τον ξακουστό κεκλιμένο πύργο της. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενο-
δοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη 
Μεσαιωνική Σιένα. Θα θαυμάσουμε τα 
αρχοντικά, τις εκκλησίες και τον Καθε-
δρικό ναό, αφιερωμένο στην Κοίμηση 

της Θεοτόκου. Επόμενη επίσκεψη 
στο Σαν Τζιμινιάνο, το «Μανχάταν του 
Μεσαίωνα», με τους πανύψηλους 
πέτρινους πύργους του. Από τις επάλξεις 
τους το μάτι χάνεται σε μια απεραντο-
σύνη από αμπελώνες. Επιστροφή αργά 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της 
Ανκόνα, όπου το πλοίο επιστροφής μας 
περιμένει. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο, 
τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. 
Διανυκτέρευση εν πλω.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην 
Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 29/12, 2/1, 17/2, 24/3

Όνειρο για πολλούς, 
οι φετινές γιορτές με 
υπερβολικές «δόσεις» 

ρομαντισμού θα γίνουν 
για εσάς πραγματικότητα: 

Φλωρεντία, Λούκα, 
πύργος της Πίζας, Σιένα, 
οι πύργοι του Σαν Τζιμι-

νιάνο θα γίνουν η 
εορταστική σας συντροφιά!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12, 2/1, 
17/2, 24/3

7 545 € 565 € +120 € 435 €

29/12 7 565 € 585 € +130 € 445 €

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με κοι-
νοπραξία ΑΝΕΚ/Superfast & Minoan • Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Adua 4* (ή παρόμοιο) • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο • 
Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται • Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 
ετών • Αρχηγός/συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • Check Point 20 € • Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρ-
χαιολογικών χώρων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο

Αιώνια & Αναγεννησιακή  

Τοσκάνη-Φλωρεντία
Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο

EARLY
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ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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Τα στολίδα του Δούναβη...

Βουδαπέστη-Πράγα-Βιέννη
Νις - Βουδαπέστη - Παραδουνάβια χωριά - Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη - Βελιγράδι 

1η μέρα: Αθήνα - Νις ή Κρούσε-
βατς ή Κραγκούγιεβατς
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από Αθήνα. 
Ημίωρη στάση στην περιοχή της Λαμί-
ας και πέρασμα της Κοιλάδας Τεμπών 
- Πλαταμώνα. Στάση για γεύμα (προαι-
ρετικά) και συνέχεια για το συνοριακό 
σταθμό των Ευζώνων. Διέλευση και 
στάση στην περιοχή Νις ή Κρούσεβατς 
ή Κραγκούγιεβατς (Σερβία) για δείπνο 
και διανυκτέρευση.
2η μέρα: Νις - Βουδαπέστη
Μετά το πρωινό αναχώρηση για Βου-
δαπέστη. Προσπερνώντας το Βελιγράδι 
και το Νόβι Σαντ φθάνουμε στα σύνορα 
της Ουγγαρίας και την πόλη του Σέ-
γκεντ. Το απόγευμα μάς καλωσορίζει 
η Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Βουδαπέστη
Πρωινό και ξεκινάμε ξενάγηση, πρώτα 
από την Πέστη (Πλατεία Ηρώων, Καθε-
δρικός Αγ. Στεφάνου κ.λπ.) και μέσω της 
γέφυρας των Αλυσίδων συνεχίζουμε 
με τη Βούδα (Πύργος των Ψαράδων, 
εκκλησία του Ματία, λόφος Γκέλερτ 
κ.ά.). Γεύμα και δυνατότητα επίσκεψης 
στον εμπορικό δρόμο Vaci Utca ή μίνι 
κρουαζιέρα στον Δούναβη. Δείπνο.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Παραδου-
νάβια χωριά - Πράγα
Πρωινό και αναχώρηση. Σταθμοί μας 

ο Άγιος Ανδρέας, το Έστεργκομ, το 
Βίσεγκραντ. Άφιξη στην Πράγα, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Πράγα 
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη. 
Θα δούμε την πλατεία, το Μεσαιωνικό 
Δημαρχείο, την Εβραϊκή συνοικία, τον 
Γοτθικό Πύργο της Πυρίτιδας, το Πανε-
πιστήμιο του Καρόλου κ.ά. Ελεύθερος 
χρόνος. Προτείνουμε επιβίβαση από 
την όχθη της «Μικρής Πλευράς» σε 
καραβάκι για δίωρη κρουαζιέρα με 
γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο.
6η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ 
- Βιέννη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώ-
ρηση. Στάση στο Μεσαιωνικό Τσέσκι 
Κρουμλόβ, ένα πολιτισμικό στολίδι με 
πανέμορφο κάστρο. Άφιξη στη Βιέννη, 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.

7η μέρα: Βιέννη
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη: 
ανάκτορο Μπελβεντέρε, Ρινγκ Στράσε, 
παλάτι Σενμπρούν, Ελληνική γειτονιά, 
Καθεδρικός ναός Αγίου Στεφάνου. 
Ελεύθερος χρόνος, δείπνο.
8η μέρα: Βιέννη - Βελιγράδι
Πρωινό και αναχώρηση για το Βελι-
γράδι. Άφιξη και σύντομη περιήγηση: 
φρούριο Kalemegdan, Πλατεία 
Δημοκρατίας, πύργος Νεμπόισα (όπου 
μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος) κ.λπ. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
9η μέρα: Βελιγράδι - Θεσσαλονίκη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσ-
σαλονίκη. Άφιξη νωρίς το απόγευμα. 
Ελεύθερος χρόνος και διανυκτέρευση.
10η μέρα: Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την Αθήνα και 
άφιξη το απόγευμα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/12, 30/12, 2/1, 17/2, 24/3

Ένα ονειρεμένο δεκα-

ήμερο οδοιπορικό σε 

υπέροχες πόλεις και τοπία 

της Ευρώπης: Ουγγαρία, 

Τσεχία, Αυστρία και Σερβία 

θα μας υποδεχθούν και 

θα μας προσφέρουν για 

αισθητική και ταξιδιωτική 

απόλαυση ό,τι καλύτερο 

διαθέτουν!

EARLY
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

 Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

20/12, 2/1, 17/2, 24/3 10 615 € 635 € +160 € 545 €

30/12 10 715 € 735 € +195 € 585 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 9 δια-
νυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (1 Νις, 2 Βουδαπέστη, 2 Πράγα, 2 Βιέννη, 1 Βελιγράδι, 1 Θεσ-
σαλονίκη) • Ημιδιατροφή καθημερινά εκτός Θεσσαλονίκης • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε 
μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Check point 20 € • Ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων • Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επιτόπου

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Επιβίβαση στο πλοίο από Πάτρα για 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: Ανκόνα - Ρώμη
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και ανα-
χώρηση για την «αιώνια πόλη». Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος 
χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Προαιρετική τρίωρη νυκτερινή 
ξενάγηση στη Ρώμη. Δείπνο.
3η μέρα: Ρώμη
Πρωινό και ξενάγηση. Θα δούμε το 
Κολοσσαίο, τη Ρωμαϊκή Αγορά, την 
Πιάτσα Βενέτσια με το μνημείο του 
Βιτόριο Εμανουέλε, το Καπιτώλιο. 
Η βασιλική του Αγίου Πέτρου είναι 
σίγουρο ότι θα σας εντυπωσιάσει. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Πίζα - 
Μοντεκατίνι
Πρωινό και αναχώρηση για την 
Σιένα, μέσα από την όμορφη ύπαιθρο 
της Τοσκάνης. Θα θαυμάσουμε την 
Πιάτσα ντελ Κάμπο, το Δημαρχείο, τον 
Καθεδρικό ναό. Αναχώρηση για την 
Πίζα, με το διάσημο κεκλιμένο πύργο. 
Τελευταίος σταθμός για σήμερα το 
Μοντεκατίνι. Άφιξη, τακτοποίηση στα 
δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.

5η μέρα: Φλωρεντία - Βενετία 
(Μέστρε)
Πρωινό και ακολουθεί ξενάγηση πόλης. 
Θα γνωρίσουμε την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, το 
Πόντε Βέκιο και την ιστορική πλατεία 
του Καθεδρικού ναού με το καμπανα-
ριό, την Παναγία των Λουλουδιών και το 
ιστορικό Βαπτιστήριο. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι του Δάντη και θα κάνουμε ένα 
πέρασμα από τον Ναό του Ορσανμικέλε. 
Πορεία για την περιοχή της ηπειρωτικής 
Βενετίας, το Μέστρε. Άφιξη στο ξενοδο-
χείο μας, δείπνο.
6η μέρα: Βενετία
Πρωινό και μεταφορά στη Βενετία. 
Θα επισκεφθούμε την Ιερά Μητρό-
πολη της Ελλάδας στην Ιταλία, την 
Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγ. 

Γεωργίου του Έλληνα και το Ελληνικό 
Ινστιτούτο. Στην Πιάτσα Σαν Μάρκο 
θα δούμε την ομώνυμη βασιλική, τον 
περίφημο πύργο των Μαυριτανών, την 
Λιμπερία Σανσοβιάνα, το Καμπανίλε 
κ.ά. Θα καταλήξουμε σε ένα από τα 
εναπομείναντα εργαστήρια γυαλιού 
Μουράνο. Χρόνος ελεύθερος και 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μέστρε - Ανκόνα
Πρωινό και αναχώρηση για την Ανκό-
να, όπου το πλοίο μάς περιμένει για 
το ταξίδι της επιστροφής. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες, απόπλους, διανυκτέρευ-
ση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη του πλοίου και άμεση αναχώρηση 
οδικώς για τον τελικό προορισμό μας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 30/12, 2/1, 17/2, 24/3

Ένα «χορταστικό» και 
γεμάτο οδικό 8ήμερο 
στη γειτονική Ιταλία! 
Θα γνωρίσουμε την 

«αιώνια» Ρώμη, 
τη ρομαντική Φλωρεντία, 
τη Μεσαιωνική Σιένα και 

την Πίζα με το διάσημο 
πύργο της, τη Βενετία με 
τις γόνδολες και τα κανά-

λια της, το Μοντεκατίνι. 
Πες το και… θα γίνει!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

20/12, 2/1, 17/2, 24/3 8 595 € 615 € +185 € 495 €

30/12 8 645 € 665 € +195 € 545 €

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες καμπίνες • Μεταφορές με 
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρίας Panolympia για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο • Εκδρομές, περιηγήσεις, 
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλιση αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Check point 20 € • Βαπορέτο 
Βενετίας 30 € το άτομο μετ’ επιστροφής • Είσοδοι και εισιτήρια σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεά-
ματα, κρουαζιέρες και οπουδήποτε χρειάζεται • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικός 
φόρος ξενοδοχείων 4-6 € ανά άτομο, ανά νύχτα

EARLY
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Γιορτινή Dolce Vita 

Γύρος Ιταλίας
Ρώμη - Σιένα - Πίζα - Μοντεκατίνι - Φλωρεντία - Βενετία

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Barcelo Aran Mantegna Rome 4* - Ρώμη
Μοντεκατίνι: Adua 4* - Μοντεκατίνι

Μέστρε: Russott 4*  - Μέστρε 
(ενδέχεται να γίνει και στην Πάντοβα)

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα

Αναχώρηση από την Αθήνα για την 
Πάτρα, απόπλους.

2η μέρα: Ανκόνα - Ιταλικό Τιρόλο - 
Ροβερέτο

Άφιξη στην Ανκόνα και άμεση αναχώ-
ρηση, μέσω μιας γραφικής διαδρομής 
στο Ιταλικό Τιρόλο. Άφιξη και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή 
του Ροβερέτο. Δείπνο

3η μέρα: Δολομίτες - Κορτίνα ντ’ 
Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα

Πρόγευμα και ακολουθώντας μια 
υπέροχη διαδρομή με φόντο τους 
επιβλητικούς Δολομίτες φθάνουμε στη 
Λίμνη Μισουρίνα. Ακολουθεί το κοσμο-
πολίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα 
ντ’ Αμπέτσο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μα-
ντόνα ντι Καμπίλιο

Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση για 
σύντομη περιήγηση στο Τρέντο. Συνεχί-
ζουμε για το γνωστό ορεινό παραθερι-
στικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Θα 
το συναντήσουμε «σκαρφαλωμένο» στις 
Άλπεις, στην «καρδιά» των Δολομιτών, 
σε υψόμετρο 1550 μέτρα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυ-
κτέρευση.

5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - 
Μάντοβα - Ροβερέτο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βε-
ρόνα, έναν από τους πιο γοητευτικούς 
τουριστικούς προορισμούς της Βόρειας 
Ιταλίας (UNESCO). Η πόλη έγινε γνωστή 
στα πέρατα του κόσμου με την αξεπέ-
ραστη τραγωδία του Γουίλιαμ Σαίξπηρ 
«Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Σύντομη 
στάση στο Μποργκέτο. Τελευταίος μας 
σταθμός η σαιξπηρική Μάντοβα, που 
είναι γνωστή για τους αρχιτεκτονικούς 
θησαυρούς της (UNESCO). Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυ-
κτέρευση.

6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το 
Ίνσμπρουκ. Έχοντας διατελέσει για με-
γάλο χρονικό διάστημα έδρα της δυνα-
στείας των Αψβούργων, το Ίνσμπρουκ 
(και ειδικότερα το ιστορικό του κέντρο) 
έχει παραμείνει σχεδόν ανέπαφο στο 

πέρασμα των αιώνων, συνιστώντας 
ένα κινηματογραφικό ντεκόρ πέρα για 
πέρα αυθεντικό. Μεγαλοπρεπή παλάτια 
και κάστρα, περίτεχνα κτίρια Μπαρόκ, 
Ροκοκό και Νεοκλασικά, Καθεδρικοί 
ναοί, σκιερά καλντερίμια και Μεσαιωνι-
κές κατοικίες συνθέτουν ένα «ζωντανό 
μουσείο» με λαμπρές μαρτυρίες της 
δημιουργικής περιόδου των Αυστρια-
κών αυτοκρατόρων. Συνεχίζουμε για 
το Μπολτσάνο. Στο παλαιό και όμορφο 
Μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε τον 
Γοτθικό καθεδρικό ναό και τα Τιρολέζικα 
σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι 
της Ανκόνα. Απόπλους.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Άφιξη το απόγευμα στην Πάτρα και 
άμεση αναχώρηση για την Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1, 17/2, 24/3

Ένα μοναδικό ταξίδι στη 
χιονισμένη Ιταλία. 

Θα μαγευτούμε από την 
απαράμιλλη ομορφιά των 

Δολομιτών και θα 
νιώσουμε τον κοσμο-

πολίτικο αέρα των πιο 
γνωστών χιονοδρομικών 

κέντρων της Ιταλίας

EARLY
BOOKINGδώρο 

ημιδιατροφή!

Γιορτές στη σκιά των Δολομιτών 

Ιταλικό Τιρόλο
Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα - Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο - Βερόνα - 
Μάντοβα - Μποργκέτο - Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

 Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 2/1, 17/2, 24/3 8 635 € 655 € +140 € 545 €

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Μετα-
φορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Mercure Rovereto 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου 
μας • Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι 
σε μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Check point Ιταλίας 20 € • Ποτά κατά τη 
διάρκεια των γευμάτων • Τυχόν Δημοτικός φόρος πληρωτέος επιτόπου

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Mercure Rovereto 4* - Ροβερέτο

MERCURE ROVERETO

MERCURE ROVERETO
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση για Πάτρα, επιβίβαση στο 
πλοίο, απόπλους.

2η μέρα: Ανκόνα - Πάντοβα
Άφιξη και πορεία για την Πάντοβα, τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

3η μέρα: Πάντοβα - Λίμνη Μπλεντ - 
Χιονισμένες Ιουλιανές Άλπεις
Πρόγευμα και περιήγηση στην Πάντοβα 
και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο 
της. Θα δούμε τη βασιλική του Σαν 
Αντόνιο, τον κεντρικό πεζόδρομο Prato 
della Valle, την εκκλησία του Αγ. Αντω-
νίου κ.ά. Στη συνέχεια πορεία για τη 
Σλοβενία και τη λίμνη Μπλεντ, με φόντο 
τις χιονισμένες Ιουλιανές Άλπεις και 
το Μεσαιωνικό κάστρο στο κέντρο της. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
ετοιμαζόμαστε για το Χριστουγεννιάτικο 
δείπνο στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Λίμνη Μπλεντ - Βίλαχ
Πρόγευμα και εκδρομή στο γραφικό Βί-
λαχ. Επιστροφή το απόγευμα στην Μπλεντ 
και βόλτα (προαιρετικά) με το τρενάκι που 
κάνει το γύρο της λίμνης. Δείπνο.

5η μέρα: Λίμνη Μπλεντ - Σπήλαια 
Ποστόινα - Λιουμπλιάνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για ένα από 

τα πιο γνωστά σπήλαια στην Ευρώπη, το 
Ποστόινα. Θα το διασχίσουμε προαιρετι-
κά με το ειδικό τρένο και θα θαυμά-
σουμε τους υπέροχους σταλακτίτες, 
σε διάφορες αποχρώσεις και σχήματα.    
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την 
πρωτεύουσα της Σλοβενίας Λιουμπλιά-
να. Περιήγηση και ελεύθερος χρόνος 
στον πεζόδρομο της πόλης. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

6η μέρα: Λίμνη Μπλεντ - Κορτίνα 
ντ’ Αμπέτσο - Χριστουγεννιάτικη 
αγορά - Βενετία

Σήμερα αναχωρούμε μέσω μιας 
υπέροχης διαδρομής για το κοσμοπο-
λίτικο χιονοδρομικό κέντρο Κορτίνα ντ’ 
Αμπέτσο, στην πόλη που φιλοξένησε 
τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Χρόνος για να περιπλανηθείτε στη μο-

ναδική Χριστουγεννιάτικη αγορά, στους 
δρόμους με τα κομψά καταστήματα & τα 
γραφικά σαλέ. Νωρίς το απόγευμα άφι-
ξη στη Βενετία και ξεκινάμε περιήγηση. 
Επιβίβαση στο βαπορέτο (προαιρετικά) 
και θα δούμε την πλατεία του Αγίου 
Μάρκου, τον Πύργο του Ρολογιού, το 
Καμπανίλε, τη γέφυρα των Στεναγμών, 
το Παλάτι των Δόγηδων, το Μεγάλο 
Κανάλι. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
στο Μέστρε. Δείπνο.

7η μέρα: Βενετία - Ανκόνα

Πρωινό και αναχωρούμε για την Ανκόνα, 
όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο της 
επιστροφής και θα τακτοποιηθούμε στις 
καμπίνες μας. Διανυκτέρευση εν πλω.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Άφιξη στην Πάτρα και πορεία επιστρο-
φής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 2/1, 17/2, 24/3 8 595 € 615 € +140 € 515 €

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • 
Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμέ-
να ξενοδοχεία 4* (1 Πάντοβα, 3 Λίμνη Μπλεντ, 1 Μέστρε) • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο • Αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας • Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Είσοδοι σε μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Check point 20 € • Τυχόν Δημοτικός 
φόρος πληρωτέος επιτόπου

Σε υψόμετρο άνω του 
μισού χιλιομέτρου μια 

απροσδόκητη εικόνα που 
γαληνεύει, ξεκουράζει, 

ανανεώνει και αναπληρώ-
νει τα αποθέματα ενέρ-

γειας: η ειδυλλιακή λίμνη 
φιλοξενεί στα κρυστάλλινα 

νερά της τους αντικατο-
πτρισμούς από τις κατά-

λευκες βουνοκορφές των 
Ιουλιανών Άλπεων…

Μοναδικά Χριστούγεννα στις χιονισμένες 

Ιουλιανές Άλπεις
Λίμνη Μπλεντ - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Βενετία - Σπήλαια Ποστόινα - Λιουμπλιάνα - Βίλαχ - Βερόνα ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1, 17/2, 24/3

EARLY
BOOKING

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Crowne Plaza 4* - περιοχή Πάντοβας
BW Kompas 4* - Λίμνη Μπλεντ

Double Tree Mogliano Veneto 4* - Μέστρε (Βενετία)

BW KOMPAS

CROWNE PLAZADOUBLE TREE

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα, 
επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους.

2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και 
αναχωρούμε αμέσως για το Μιλάνο με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέ-
ρευση.

3η μέρα: Μιλάνο - Χριστουγεννιάτικη 
αγορά & Shopping
Πρόγευμα. Περιήγηση στο Μιλάνο 
και στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος 
για shopping στα πολυκαταστήματα 
της πόλης, με πολλές καθημερινές 
προσφορές. Περιπλανηθείτε στις κομψές 
βιτρίνες των οίκων μόδας ή αφεθείτε 
στη μαγεία των ημερών, κάνοντας βόλτα 
στους πάγκους με τα γιορτινά είδη. Όσοι 
ενδιαφέρονται να ευχαριστηθούν χαλαρά 
το γιορτινό κλίμα της πόλης προτείνουμε 
να απολαύσουν έναν καφέ με σοκολα-
τίνα ή ένα απεριτίφ στα παραδοσιακά 
καφέ της πλατείας Ντουόμο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σεντ Μόριτζ
Πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για 
την ολοήμερη εκδρομή στο Σεντ Μόριτζ 
(Ελβετικές Άλπεις), βορειοδυτικά του 
Μιλάνου, πασίγνωστο χειμερινό τόπο 

αναψυχής. Επιστροφή στο Μιλάνο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μπέργκαμο - Σιρμιόνε
Πρόγευμα και εκδρομή στο κοντινό 
Μπέργκαμο, 40χλμ. από το Μιλάνο, 
στην περιφέρεια Λομβαρδίας. Βρίσκεται 
πολύ κοντά στη λίμνη Ίζεο, πάνω σε 
λόφο στους πρόποδες των Άλπεων, και 
η ατμόσφαιρά της είναι μοναδική. Την 
πόλη περικλείουν τα Ενετικά τείχη και ο 
συνδυασμός τους με το ιστορικό κέντρο 
και την Piazza Vecchia, όπως και την 
εκκλησία της Santa Maria Maggiore, μας 
ταξιδεύουν στο παρελθόν. Συνεχίζουμε 
για το Μεσαιωνικό Σιρμιόνε, το πιο 
όμορφο και δημοφιλές θέρετρο της 
λίμνης Γκάρντα. Στη περιήγησή μας 
θα δούμε το Μεσαιωνικό κάστρο, την 
περίφημη εκκλησία του Αγίου Πέτρου 
και την εκκλησία της Παρθένου Μαρίας. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας στο Μιλάνο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

6η μέρα: Κόμο - Λουγκάνο (Ελβετία)
Πρόγευμα και εκδρομούλα στο γειτονικό 
Κόμο. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης με την κεντρική πλατεία, τον 
όμορφο πεζόδρομο & τον Καθεδρικό ναό 
της. Συνεχίζουμε για την Ελβετική πόλη 
Λουγκάνο, χτισμένη πάνω στην ομώνυμη 
λίμνη. Περπατήστε κατά μήκος της 
λίμνης ή απολαύστε μια ρομαντική βόλτα 
με πλοιάριο. Επιστροφή στο Μιλάνο το 
απόγευμα. Δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα
Αναχώρηση για Ανκόνα απ’ όπου θα 
πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη, 
τακτοποίηση στις καμπίνες, απόπλους.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή στην 
Αθήνα.

Ένα ταξίδι που συνδυά-
ζει κατάλευκες κορυφές, 
σκι, καταπράσινα βουνά 
και κρυστάλλινες λίμνες. 
Με έδρα τη «μέκκα του 

στιλ» θα εξερευνήσουμε 
τα υπέροχα ορεινά τοπία 
της Βόρειας Ιταλίας και 

της Ελβετίας, στα ίχνη του 
διεθνούς τζετ σετ

EARLY
BOOKING

Λίμνες Κόμο & Λουγκάνο  

Μιλάνο-Σεντ Μόριτζ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1, 17/2, 24/3

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

 Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 2/1, 17/2, 24/3 8 595 € 615 € +140 € 545 €

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Με-
ταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελή πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις στο 
Barcelo Milan 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας 
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Check point 
20 € • Είσοδοι σε χώρους επίσκεψης & μουσεία • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Δημο-
τικοί φόροι ξενοδοχείου 5 € το άτομο τη βραδιά πληρωτέοι επιτόπου • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων

δώρο 
ημιδιατροφή!

BARCELO MILAN

BARCELO MILAN
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα
Αναχώρηση για Πάτρα, επιβίβαση στο 
πλοίο, απόπλους.
2η μέρα: Aνκόνα - Ροβερέτο (Ιταλικό 
Τιρόλο)
Άφιξη και αναχώρηση για το Ιταλικό 
Τιρόλο και το γραφικό Ροβερέτο, τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Ροβερέτο - Κουφστάιν - 
Λίμνη Κίμζεε - Μόναχο
Πρωινό και αναχώρηση για το γραφικό 
Κουφστάιν. Περιήγηση. Επόμενος 
σταθμός μας η Λίμνη Κίμζεε με τα δύο 
μικρά νησάκια, Χέρεν & Νταμ. Επιβίβαση 
στο φέρι-μποτ για το Χέρεν όπου θα 
θαυμάσουμε το παλάτι Κένινγκσλος. 
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στο 
Μόναχο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μόναχο
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε 
για την περιήγησή μας στο Μόναχο. 
Μεταξύ άλλων θα δούμε το Πανεπι-
στήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, το 
Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην 
παλιά πόλη. Απόγευμα ελεύθερο και 
διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο 
Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε 
για το Ομπεραμεργκάου. Πρόκειται για 
ένα παραμυθένιο χωριό, διάσημο πα-

γκοσμίως για τα υπέροχα ζωγραφισμένα 
σπίτια και την αναπαράσταση των «Πα-
θών» κάθε 10 χρόνια. Επόμενη στάση 
μας το φημισμένο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. 
Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορφές 
των Άλπεων και είναι πραγματικά σαν 
να βγήκε από παραμύθι! Επιστροφή στο 
Μόναχο.

6η μέρα: Νυρεμβέργη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νυρεμ-
βέργη. Ξενάγηση: Αναγεννησιακές κα-
τοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα 
τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, Νεογοτθικές 
εκκλησίες, γραφικές πλατείες και 
σιντριβάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο 
σκηνικό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας 
στο Μόναχο.

7η μέρα: Γκάρμις Παρτενκίρχεν - 
Ίνσμπρουκ - Ροβερέτο
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε 

για το Γκάρμις Παρτενκίρχεν. Πρόκειται 
για το δημοφιλέστερο θέρετρο της 
Γερμανίας και ένα από τα πιο γνωστά 
χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. 
Συνεχίζουμε για το Ίνσμπρουκ. Μεγα-
λοπρεπή παλάτια και κάστρα, περίτεχνα 
κτίρια Μπαρόκ, Ροκοκό και Νεοκλασικά, 
Καθεδρικοί ναοί, σκιερά καλντερίμια 
και Μεσαιωνικές κατοικίες συνθέτουν 
ένα ζωντανό μουσείο με λαμπρές μαρ-
τυρίες της δημιουργικής περιόδου των 
Αυστριακών αυτοκρατόρων. Τελευταία 
μας στάση το Ροβερέτο, όπου και θα 
διανυκτερεύσουμε.

8η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι 
της Ανκόνα. Απόπλους.

9η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη το απόγευμα στην Πάτρα και 
άμεση αναχώρηση για την Αθήνα.

Η εικόνα των χιονισμένων 

Άλπεων, των παραμυθέ-

νιων κάστρων και των 

κρυστάλλινων λιμνών 

αποτελεί ένα απαράμιλλο 

φόντο για τις φετινές 

Χριστουγεννιάτικες φωτο-

γραφικές σας αναμνήσεις 

- και όχι μόνο…

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Mercure Rovereto 4* - Ροβερέτο
Courtyard by Marriott City East 4* - Μόναχο

Ρομαντικός Δρόμος 

Μόναχο & Βαυαρία
Κουφστάιν - Λίμνη Κίμζεε - Μόναχο - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν - 
Νυρεμβέργη - Γκάρμις Παρτενκίρχεν - Ίνσμπρουκ - Ροβερέτο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

21/12 9 595 € 615 € +140 € 515 €

26/12, 30/12 9 645 € 665 € +155 € 565 €

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Με-
ταφορές/περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν της εταιρίας Panolympia • 
2 διανυκτερεύσεις στο Ροβερέτο, 4 διανυκτερεύσεις στο Μόναχο σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρόγευμα 
μπουφέ καθημερινά • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & τα-
ξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία • Ό,τι δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα • Check point 20 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/12, 26/12, 30/12

EARLY
BOOKING

MERCURE ROVERETO

MARRIOTT CITY EAST
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1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με εν-
διάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
στη Βουλγαρική πρωτεύουσα. Δείπνο.
2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι
Ξενάγηση στα αξιοθέατα της Σόφιας 
και πορεία προς το «Παρίσι της 
Ανατολής», όπως αποκαλείται το 
Βουκουρέστι. Πρώτη γνωριμία με την 
παλιά πόλη. Δείπνο.
3η μέρα: Βουκουρέστι - Μπρασόβ
Πρόγευμα και ξενάγηση στη Ρουμανι-
κή πρωτεύουσα. Θα δούμε τις πλατείες 
Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το Αθήναι-
ον, το Εθνικό Θέατρο του Λούκα Καρα-
τζιάλε, τον κήπο Τζιμίτσιου, τον Πύργο 
της Φωτιάς, τον Λόφο της Μητρόπολης 
κ.ά. Στο Βουκουρέστι βρίσκεται και το 
μεγαλύτερο κτίριο της Ευρώπης (αλλά 
δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, μετά 
το Πεντάγωνο των ΗΠΑ), το «Παλάτι 
του Λαού», που χτίστηκε κατ’ εντολή 
του Τσαουσέσκου. Νωρίς το απόγευμα 
αναχώρηση για τα Καρπάθια και το 
πανέμορφο Μεσαιωνικό Μπρασόβ, μια 
πόλη με δυναμική ζωή, γοητεία και 
εξαίσιο ορεινό φυσικό τοπίο γύρω της. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Πέλες - Φρούριο Μπραν 
- Μπρασόβ
Πρόγευμα και περιήγηση στην πανέ-
μορφη Μεσαιωνική πόλη του 18ου 
αιώνα, τώρα στολισμένη Χριστουγεν-
νιάτικα. Θα δούμε, ανάμεσα σε άλλα 
αξιοθέατα, την κεντρική πλατεία με τη 
Μαύρη Εκκλησία και το Δημαρχείο. 
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Παλάτι 
Πέλες, στην Σινάια και στο Φρούριο 
Μπραν, που ονομάστηκε πριν από 
μερικές δεκαετίες από τους τουρίστες 
«Πύργος του Δράκουλα». Επιστροφή 
το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο 
Μπρασόβ. Δείπνο.
5η μέρα: Σιγκισοάρα - Μπρασόβ 
(Καρπάθια)
Πρόγευμα και η σημερινή μας μέρα 
είναι αφιερωμένη στην Τρανσυλ-
βανία και τη μοναδική Μεσαιωνική 
Σιγκισοάρα, μια πανέμορφη πόλη που 

προστατεύεται ως μνημείο παγκό-
σμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από 
την UNESCO, περιτριγυρισμένη από 
πύργους, πολεμίστρες και οχυρωμα-
τικά. Χαρακτηριστικό αξιοθέατό της ο 
Πύργος του Ρολογιού, που σήμερα 
λειτουργεί ως μουσείο. Επιστροφή 
νωρίς το απόγευμα στο Μπρασόβ, 
λίγος χρόνος ελεύθερος για βόλτα και 
καφεδάκι στην πόλη & επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Σό-
φια. Άφιξη & λίγος χρόνος ελεύθερος 
για βόλτα (πεζή) στην παλιά πόλη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας & 
δείπνο.
7η μέρα: Σόφια - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για Αθήνα 
με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην 
Αθήνα το βράδυ.

Ένα χαρούμενο γιορτι-
νό οδικό ταξίδι που μας 
περνάει από Σόφια και 

μας φθάνει στο «Παρίσι 
της Ανατολής», όπως έχει 

επικρατήσει να λέγεται 
το Βουκουρέστι, για να 

ανακαλύψουμε τις ομορ-
φιές της ενδιαφέρουσας 

χώρας που έχει ταυτιστεί 
στις συνειδήσεις μας με 

τα Καρπάθια όρη και τον 
Κόμη Δράκουλα!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12 7 475 € 495 € +140 € 385 €

2/1, 14/2, 20/3 7 425 € 445 € +140 € 335 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia, 
όπως στο πρόγραμμα • 2 διανυκτερεύσεις στη Σόφια, 1 διανυκτέρευση στο Βουκουρέστι και 3 διανυκτε-
ρεύσεις στο Μπρασόβ σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στο 
Βουκουρέστι • Έμπειρος αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν 
περιλαμβάνονται: • Check point 20 € • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μου-
σεία, πύργους

EARLY
BOOKING

Γιορτές στο «Παρίσι της Ανατολής» 

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

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Novotel Sofia 4* - Σόφια
NH Bucharest 4* - Βουκουρέστι

Ramada Brasov 4* - Μπρασόβ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 2/1, 14/2, 20/3

NOVOTEL SOFIA RAMADA BRASOV

NH BUCHAREST

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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1η μέρα: Αθήνα - Σόφια

Πρωινή αναχώρηση από την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση συνόρων. Άφιξη 

και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Σόφια - Ρίλα - Σόφια

Πρόγευμα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέποντος), όπου θα επισκεφθούμε το 

ιστορικό μοναστήρι και το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα κειμήλια. Στη συνέχεια επι-

στροφή στη Σόφια και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Σόφια - Φιλιππούπολη - Σόφια

Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη. Περιήγηση πεζή στην πα-

λαιά πόλη με τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κωνσταντίνου 

και Ελένης, το Ρωμαϊκό Θέατρο. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια. Δείπνο και δι-

ανυκτέρευση.

4η μέρα: Σόφια 

Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βουλγαρικής 

πρωτεύουσας. Μεταξύ άλλων θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander Nevsky, τη 

Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον Ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, 

την Όπερα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο με φολκλορικό 

πρόγραμμα.

5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα

Πρωινό & νωρίς το πρωί αναχώρηση για την Αθήνα, αφού προηγουμένως επισκε-

φθούμε την πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι κοντά στα Ελληνικά σύνορα, γνωστή 

για τα ιαματικά νερά της αλλά και τις συμφέρουσες αγορές στον πεζόδρομό της. Εν 

συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ, επιστροφή στην Αθήνα και άφιξη 

νωρίς το βράδυ.

1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφικη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι
Πρωινή πορεία για τη Σερβία & την όμορφη πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι, τακτοποί-
ηση & γνωριμία με την πόλη πεζή. Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Βελιγράδι, το «must» των Βαλκανίων
Ξενάγηση στο πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο Kalemegdan να δεσπόζει πάνω 
από τη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάβα - μία από τις πιο φωτογραφημένες 
από τουρίστες πόλεις στον κόσμο. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται στην παλιά 
πόλη. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, 
ο ναός του Αγίου Σάββα, ο τρομερός πύργος Νεμπόισα όπου μαρτύρησε ο Ρήγας 
Φεραίος είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο μας. Δείπνο.
4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ 
- Sremski Karlovci
Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα των Βαλκανίων, την Φρούσκα 
Γκόρα, όπου βρίσκονται τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» και 
αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε 
δύο ή τρεις μονές. Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το μεσημέρι πλούσιο 
γεύμα με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.
5η μέρα: Βελιγράδι - Σκόπια
Πρωινή αναχώρηση για τα Σκόπια, ώστε να ολοκληρώσουμε την όμορφη αυτήν 
εκδρομή μας με μία ακόμα πόλη της πρώην ενωμένης Γιουγκοσλαβίας. Μετά την 
περιήγησή μας στην πόλη τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.
6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22, 23, 29, 30/12, 2, 3/1, 15/2, 24/3

Γιορτινή Βουλγαρία
Σόφια - Φιλιππούπολη - Μοναστήρι Ρίλας - Σαντάνσκι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 29/12, 2/1, 14/2, 20/3

Βελιγράδι
Φρούσκα Γκόρα

EARLY
BOOKING
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12, 2/1 6
88 Rooms 4* 395 € 415 € +120 € 335 €

Metropole Palace 5* 485 €  505 € +170 € 435 €

*29/12 6
88 Rooms 4* 415 € 435 € +130 € 365 €

Metropole Palace 5* 575 € 595 € +190 € 525 €

14/2, 20/3 6
88 Rooms 4* 375 € 395 € +120 € 335 €

Metropole Palace 5* 485 € 505 € +170 € 435 €

*Υποχρεωτικό Ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς:  
88 Rooms 4*: 75 € ενήλικας, 40 € παιδί έως 12 ετών (δείπνο με ζωντανή μουσική και απεριόριστα τοπικά ποτά) 
Metropol 5*: 85 € ενήλικας, 45 € παιδί έως 12 ετών (δείπνο με DJ, κρασί/αναψυκτικά)

Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia όπως στο 
πρόγραμμα • 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (1 νύχτα Θεσσαλονίκη, 3 στο Βελιγράδι 
& 1 στα Σκόπια) • Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα Σκόπια • Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική 
σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci, στην όχθη του Δούναβη - περιλαμβάνεται 
για όλους (ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι) • Έμπειρος αρχηγός • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός 
στο Βελιγράδι • Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου 1,30 € κατ’ άτομο τη νύχτα πληρωτέο επιτόπου • Ασφάλεια 
αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μουσεία • • Check point 15 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Ξενοδοχείο Ημέρες Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

BW Premier Collection City 4* 
ή παρόμοιο

5 295 € 315 € +115 € 255 €

Grand Hotel Sofia 5* 
ή παρόμοιο

5 335 € 355 € +150 € 275 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 4 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Δημοτικός φόρος Βουλγαρίας € 0,67 το άτομο τη βραδιά • 
Ημιδιατροφή καθημερινά • Δώρο ένα δείπνο με φολκλορικό πρόγραμμα, χορό, μουσική σε κέντρο (σαν μέρος 
της διατροφής) • Επίσημος ξεναγός στη Σόφια • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους 
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12, 23/12,  
29/12, 3/1, 4/1, 24/1, 25/1, 15/2,  
16/2, 21/3, 22/3

Γιορτινή Οχρίδα
1η μέρα: Αθήνα - Μοναστήρι (Μπίτολα) - Οχρίδα

Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Οικονομικές αγορές 
duty free, διέλευση συνόρων και επίσκεψη στο Μονα-
στήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά Ελληνικά αρχο-
ντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Άφιξη νωρίς το 
βράδυ στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

2η μέρα: Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδα

Πρόγευμα και εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. 
Γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρί-
δας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα Ελληνικά αρχοντικά, 
τη Βυζαντινή εκκλησία Αγ. Σοφία κάτω από το κάστρο του 
Τσάρου Σαμουήλ. Επιστροφή, δείπνο & διασκέδαση.

3η μέρα: Κρουαζιέρα στη λίμνη

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Οχρίδα, για περπά-
τημα στον όμορφο πεζόδρομο της πόλης με τα γραφικά 
μαγαζάκια. Κρουαζιέρα στη λίμνη (κόστος 6€). Γεύμα. Το 
απόγευμα ελεύθεροι στην πόλη. Δείπνο και διασκέδαση 
με την ορχήστρα μας.

4η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Στρούγκα

Πρόγευμα. Διαδρομή κατά μήκος του ποταμού, δίπλα 
από το φαράγγι της Ράντιτσα, για το Μοναστήρι Γιοβάν 
Μπιγκόρσκι και τη λίμνη του Μαύροβο. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο & γεύμα. Το απόγευμα επίσκεψη στην 
Στρούγκα και χρόνος ελεύθερος για περίπατο & καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διασκέδαση.

5η μέρα: Οχρίδα - Αθήνα

Πρόγευμα και αναχώρηση για την επιστροφή στην Αθή-
να. Άφιξη αργά το απόγευμα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/12, 30/12

Μπάνσκο
1η μέρα: Αθήνα - Μπάνσκο

Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις. Διέλευση 
συνόρων, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο 
Μπάνσκο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μπάνσκο - Σόφια

Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στη Σόφια. Ξε-
νάγηση στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, όπου, μετα-
ξύ άλλων, θα δούμε τον Καθεδρικό ναό του Alexander 
Nevsky, τη Βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Σοφίας, τον 
Ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, την Όπερα. 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Μπάνσκο, στο ξενο-
δοχείο μας. Δείπνο.

3η μέρα: Μπάνσκο - Ρίλα - Μπλαγκόεβγκραντ

Πρόγευμα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέπο-
ντος), όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι και 
το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα κειμήλια. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο Μπλαγκόεβγκραντ, το οικονομικό και πο-
λιτιστικό κέντρο της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, 100χλμ. 
νότια από τη Σόφια. Διαθέτει πεζοδρομημένο κέντρο με 
διατηρημένη αρχιτεκτονική του 19ου αιώνα, με πολλά 
εστιατόρια, καφέ και μπουτίκ. Η πόλη είναι αδελφοποι-
ημένη με τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Μπάνσκο - Σαντάνσκι - Αθήνα

Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την Αθήνα. 
Πρώτος μας σταθμός η γνωστή λουτρόπολη Σαντάνσκι 
στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σύντομη περιήγηση και 
χρόνος για αγορές. Άφιξη στην Αθήνα νωρίς το βράδυ.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22, 23, 29, 30/12

Μπόροβετς
1η μέρα: Αθήνα - Μπόροβετς
Αναχώρηση το πρωί για το Mπόροβετς με ενδιάμεσες 
στάσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδο-
χείο μας, μέσα σε καταπληκτικό ελατοδάσος. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.
2η μέρα: Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππού-
πολη. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη με τα γραφικά 
δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κωνστα-
ντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό θέατρο. Επιστροφή νωρίς 
το βράδυ στο Μπόροβετς, δείπνο.
3η μέρα: Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πρωτεύουσα. Άφιξη 
στη Σόφια & άμεση ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέ-
ατα: ναός Alexander Nevski, Αγία Σοφία, Άγιος Νικόλαος, 
Κοινοβούλιο, Όπερα κ.ά. Επιστροφή το απόγευμα στο ξε-
νοδοχείο μας στο Μπόροβετς. Δείπνο.
4η μέρα: Μπόροβετς - Ρίλα - Μπλαγκόεβγκραντ
Πρόγευμα και αναχώρηση για Ρίλα (καιρού επιτρέπο-
ντος), όπου θα επισκεφθούμε το ιστορικό μοναστήρι και 
το μουσείο του, με τα ανεκτίμητα κειμήλια. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο Μπλαγκόεβγκραντ, οικονομικό και πολιτι-
στικό κέντρο της νοτιοδυτικής Βουλγαρίας, 100χλμ. νότια 
της Σόφιας. Διαθέτει πεζοδρομημένο κέντρο με πολλά 
εστιατόρια, καφέ και μπουτίκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μπόροβετς - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες 
στάσεις. Σύντομη στάση στο Σαντάνσκι. Άφιξη το βράδυ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12 4 245 € 265 € +60 € 195 €

30/12 4 295 € 315 € +90 € 235 €

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο 30€/ενήλικας, 18€/παιδί
Υποχρεωτικό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο 75€/ενήλικας, 40€ παιδί
Περιλαμβάνονται: • Περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia • 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Grand Hotel 4* Sup ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Ξε-
ναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός 
του γραφείου μας • Τοπικός ξεναγός στη Σόφια • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Είσοδοι σε τυχόν μουσεία - αξιοθέατα • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα 
περιλαμβανόμενα της εκδρομής και αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

22/12 5 245 € 265 € +65 € 195 €

23/12 4 215 € 235 € +50 € 175 €

29/12 5 345 € 365 € +140 € 265 €

30/12 4 295 € 315 € +90 € 215 €

Προαιρετικό Χριστουγεννιάτικο δείπνο 30€/ενήλικας, 15€/παιδί.  
Υποχρεωτικό Πρωτοχρονιάτικο δείπνο 70€/ενήλικας, 35€/παιδί
Περιλαμβάνονται: • Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia όπως στο πρόγραμμα • 3 ή 4 διανυκτερεύ-
σεις στο ξενοδοχείο Lion 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Τοπικός ξεναγός στη Σόφια • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Ό,τι 
δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μουσεία, 
αξιοθέατα • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό Σημειώσεις: Το 4ήμερο 
πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 4η μέρα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

23/12, 4/1, 25/1, 
16/2, 22/3

4 215 € +50 € 195 €

22/12, 3/1, 
24/1,15/2, 21/3

5 265 € +60 € 245 €

29/12 5 345 € +60 € 295 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • 3 ή 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 
Drim 4* ή παρόμοιο • Πλήρης διατροφή ξεκινώντας με δείπνο την 1η 
μέρα και τελειώνοντας με μπουφέ πρόγευμα την τελευταία μέρα • 2 
βράδια γλέντι με ορχήστρα στις 24, 25 & 31/12 & 1/1 (ως μέρος της 
διατροφής) • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης & ταξιδιωτική μέχρι 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι 
σε μουσεία • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα • Ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημείωση: Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν 
περιλαμβάνει την προαιρετική κρουαζιέρα στη λίμνη.

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ ΠΛΉΡΉ 
ΔΙΑΤΡΟΦΉ
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/2 

Μόναχο
1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και ξενάγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, 
την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακο-
λουθεί βόλτα στην παλιά πόλη. Ελεύθερος χρόνος.

2η μέρα: Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπε-
ραμεργκάου, ένα παραμυθένιο χωριό με ζωγρα-
φισμένα σπίτια. Επόμενη στάση μας το φημισμένο 
Κάστρο Νοϊσβανστάιν, στη νοτιοδυτική Βαυαρία. Επι-
στροφή στο Μόναχο.

3η μέρα: Μόναχο
Πρόγευμα και ελεύθερη μέρα. Μπορείτε να επισκε-
φθείτε τα παγκοσμίου φήμης μουσεία & πινακοθήκες.

4η μέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νυρεμβέργη. Ξενά-
γηση στην παλιά πόλη, που θα μπορούσε κανείς να 
τη χαρακτηρίσει «χρονομηχανή». Αναγεννησιακές 
κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και πέτρινα τείχη, λι-
θόστρωτα σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές 
πλατείες και σιντριβάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο 
σκηνικό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.

5η μέρα: Μόναχο - Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, 
στην «καρδιά» της Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο 
του Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους. 
Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτί-
ρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η 
γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το 
απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/2

Άμστερνταμ
1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετικός νυχτερινός περί-
πατος στην Red Light District, την πλατεία Dam και το 
κέντρο του Άμστερνταμ (μετάβαση με τραμ).

2η μέρα: Άμστερνταμ 
Μπουφέ πρόγευμα και γνωριμία με την πόλη: 
Μύλος του Rembrandt, Στάδιο Αρένα, Heineken, 
Rijksmuseum, Δυτική Εκκλησία, Κεντρικός Σταθμός 
κ.ά. Καταλήγουμε στην πλατεία των μουσείων και επι-
σκεπτόμαστε ένα από τα μεγαλύτερα αδαμαντοποιεία 
της πόλης, τον οίκο «Coster Diamonds», με Ελληνόφω-
νη παρουσίαση των τεχνικών επεξεργασίας.

3η μέρα: Άμστερνταμ - Marken & Volendam
Πρωινό και αναχώρηση για τα γνωστά ψαροχώρια 
Marken και Volendam. Θα κάνουμε βόλτα στα στενά 
σοκάκια τους και στο γραφικό λιμανάκι. Επίσκεψη σε 
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου η «μικρή Ολλανδέζα» 
θα μας εξηγήσει πώς φτιάχνουν τα τυριά κι έπειτα θα 
έχουμε τη δυνατότητα να τα δοκιμάσουμε.

4η μέρα: Άμστερνταμ - Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη 
(προαιρετικά)
Μπουφέ πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Προτείνου-
με προαιρετική ημερήσια εκδρομή στο Ρότερνταμ, το 
Ντελφτ και τη Χάγη (Κόστος 80 €).

5η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος μέχρι τη 
μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την πτήση της επι-
στροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/2 

Βελιγράδι
1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι

Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και μεταφορά στο ξενο-
δοχείο. Πρώτη γνωριμία με την πόλη, δείπνο.

2η μέρα: Βελιγράδι

Γνωριμία με το πανέμορφο Βελιγράδι, με το φρούριο 
Kalemegdan να δεσπόζει πάνω από τη συμβολή των 
ποταμών Δούναβη και Σάβα. Ο πεζόδρομος Κνεζ Μιχα-
ήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο 
εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα είναι μερικά από 
τα αξιοθέατά του. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βελιγράδι - Πάρκο Φρούσκα Γκόρα 
- «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski 
Karlovci

Επίσκεψη σε ένα από τα μεγαλύτερα Εθνικά Πάρκα 
των Βαλκανίων, την Φρούσκα Γκόρα, όπου βρίσκονται 
τα Ορθόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου Όρους» 
και αποτελούν μοναδικό πολιτιστικό και ιστορικό μνη-
μείο (UNESCO). Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. 
Θα δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. Το μεσημέ-
ρι πλούσιο εορταστικό γεύμα με κρασί και μουσική σε 
επιλεγμένο εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.

4η μέρα: Βελιγράδι - Τόπολα - Όπλενακ (προαι-
ρετικά)

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προαι-
ρετική εκδρομή στην Τόπολα, στον λόφο Όπλενακ και 
στο Μοναστήρι Μανασίτζα. Επιστροφή στο Βελιγράδι. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα

Λίγος χρόνος ελεύθερος πριν τη μετάβαση στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην 
Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/2 5 445 € 495 € + 140 € 395 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ - 
Αθήνα με «KLM» • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • 4 δια-
νυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ozo 4* ή παρόμοιο • Μπουφέ πρόγευμα 
καθημερινά • Μεταφορές, 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 αεροδρο-
μίου & επίναυλοι καυσίμων 165 € • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • 
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στα προσφερόμενα

EARLY BOOKINGS 
ΚΑΘΑΡΑ  
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/2 5 335 € 365 € +100 € 275 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθή-
να με «Air Serbia» • Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο 
στο Βελιγράδι όπως στο πρόγραμμα • Ξενάγηση στο Βελιγράδι και 
στην εκδρομή στο Νόβι Σαντ με τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό • 4 δι-
ανυκτερεύσεις στο 88 Rooms Hotel 4* με ημιδιατροφή ή παρόμοιο 
• Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί (1 ποτήρι κατ’ άτομο) & μουσική σε 
επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci στην όχθη 
του Δούναβη (ως μέρος της ημιδιατροφής) • Ασφάλεια αστικής ευ-
θύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων για την αεροπορική 140 € 
• Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα • Είσοδοι σε μουσεία

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

 Aναχώρηση Ημέρες Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/2 5 495 € 545 € +185 € 445 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα 
με «Lufthansa» • Μεταφορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με 
πολυτελές πούλμαν • 4 διανυκτερεύσεις στο Courtyard by Marriott 
City Center 4* ή παρόμοιο • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Τοπικός 
ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων • Ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι σε μου-
σεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ

ΉΜΙΔΙΑΤΡΟΦΉ
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/2 5
Austria Trend Ananas 

4* ή παρόμοιο
365 € 395 € +120 € 315 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian» • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενο-
δοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα δάση • Μεταφορές/
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα για όλα τα ξενοδοχεία • 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 
αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/2

Βιέννη 
Μάγιερλινγκ
Δάση Βιέννης - Σάλτσμπουργκ

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη

Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση. Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την 
Όπερα, τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ κ.ά. 
Επίσκεψη στο Ανάκτορο Σενμπρούν. Μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Απόγευμα ελεύθερο.

2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση

Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα δάση. Θα δούμε το 
κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, εκεί όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του 
πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν. 
Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετική ολοήμερη εκ-
δρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του Μότσαρτ, που έχει επικρατήσει να λέγεται «πόλη 
της μελωδίας». Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ, διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα 
αξιοθέατα. Χρόνος για βόλτα, αγορές ή ακόμα για να απολαύσει κανείς την υπέροχη θέα 
από το κάστρο της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.

4η μέρα: Βιέννη

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα 
πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε 
με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκογκ ή το Μουσείο Αλμπερτίνα με ενδιαφέ-
ρουσες περιοδικές εκθέσεις και το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης. Επίσης, μπορείτε να 
επισκεφθείτε το περίφημο συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, με παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης. Για το απόγευμα σας προτείνουμε καφέ στον 
Πύργο του Δούναβη με θέα σε όλη τη Βιέννη, αλλά και μια βόλτα στο πάρκο Πράτερ.

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/2

Αλσατία
Μέλανας Δρυμός
Φράιμπουργκ - Στρασβούργο - Κολμάρ -  
Τρίμπεργκ - Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο

Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαϊ-
δελβέργη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορι-
κό της κέντρο με τις όμορφες πλατείες και τις υπαίθριες αγορές, τις ενδιαφέρουσες εκ-
κλησίες. Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο, άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση.

2η μέρα: Στρασβούργο

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινο-
βουλίου, που είναι χτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό 
Ιλ. Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Φράιμπουργκ - Κολμάρ

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το Φράιμπουργκ. Στην πανοραμική περιήγηση 
στο ιστορικό κέντρο θα δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό, το ιστορικό Κάουφχα-
ους, το Δημαρχείο κ.ά. Επόμενος σταθμός μας το Κολμάρ, το «στολίδι της Αλσατίας», 
που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της 
παλαιάς πόλης, τη Μικρή Βενετία, με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρα-
τικά καφέ και εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.

4η μέρα: Τρίμπεργκ - Μπάντεν Μπάντεν

Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από τα χωριά των ωρολογοποιών που 
διαθέτει το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού. Θα δούμε επίσης τους δι-
άσημους καταρράκτες του Τρίμπεργκ, που έχουν μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά δημο-
φιλές πάρκο. Συνεχίζουμε για το Μπάντεν Μπάντεν, που βρίσκεται επίσης στον Μέλανα 
Δρυμό και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.

5η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη - Αθήνα

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τα αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση 
για την Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

 Aναχώρηση Ημέρες  Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

15/2 5 Hilton Strasbourg 4* 445 € 495 € +160 € 395 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με την «Lufthansa» • Πολυτελές 
κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 4 διανυκτερεύσεις στο 
ξενοδοχείο Hilton Strasbourg 4* ή παρόμοιο • Πρωινό καθημερινά • Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και 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
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1η μέρα: Αθήνα - Βενετία - Βερόνα 
- Βενετία
Πτήση για Βενετία μέσω Ρώμης, άφιξη 
και άμεση μεταφορά οδικώς στην 
πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, 
την Βερόνα. Περιήγηση στη Ρωμαϊκή 
αρένα, την πλατεία Έρμπε, το σπίτι της 
Ιουλιέτας και το μπαλκόνι στο οποίο 
έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο! Χρόνος 
ελεύθερος και τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο μας στη Βενετία.

2η μέρα: Βενετία
Πρωινό και αναχώρηση για το 
Tronchetto. Από εκεί θα πάρουμε το βα-
πορέτο για την πλατεία του Αγ. Μάρκου, 
απ’ όπου θα ξεκινήσει η ξενάγησή μας. 
Η γέφυρα των Στεναγμών, ο Πύργος του 
Ρολογιού, η βασιλική του Αγίου Μάρκου 
και η πλατεία με το παλάτι των Δόγηδων 
θα σας ενθουσιάσουν! Το υπόλοιπο 
της ημέρας θα είναι ελεύθερο, ώστε 
να περιπλανηθείτε με τις γόνδολες στα 
κανάλια της πόλης, να απολαύσετε τον 
καφέ σας, αλλά και να δείτε από κοντά τις 
περίφημες Βενετσιάνικες μάσκες. Αργά 
το απόγευμα επιστροφή με το βαπορέτο 
& εν συνεχεία με το λεωφορείο μας στο 
ξενοδοχείο.

3η μέρα: Βενετία - Κορτίνα ντ’ 
Αμπέτσο (προαιρετικά)
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε 
να συμμετέχετε στην εκδρομή μας στο 
κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό κέντρο 
Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, την πόλη που 
φιλοξένησε τους Χειμερινούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες του 1956. Το χωριό 
βρίσκεται στο εντυπωσιακό τοπίο των 
Δολομιτικών Άλπεων και διατηρεί τη 
φινέτσα περασμένων εποχών. Χρόνος 
ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στους 
δρόμους με τα κομψά καταστήματα 
& τα γραφικά σαλέ στα λιθόστρωτα 
δρομάκια. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στη Βενετία.

4η μέρα: Βενετία - Καρναβάλι και 
Grande finale - Αθήνα
Πρόγευμα, αναχώρηση μαζί με τις 
αποσκευές από το ξενοδοχείο και μετα-
φορά στο Tronchetto με το λεωφορείο. 
Θα περάσουμε με το βαπορέτο στην 
πλατεία του Αγ. Μάρκου (έξοδα ατομικά) 
για να δείτε τη μεγαλύτερη γιορτή του 
Καρναβαλιού με τη μεγάλη παρέλαση 
των καρναβαλιστών, αλλά και το Grande 
finale, όπου καίγεται ο καρνάβαλος και 
επαναλαμβάνεται το έθιμο του Πετάγμα-
τος του Αγγέλου από το καμπαναριό του 
Αγίου Μάρκου. Αργά το απόγευμα, αφού 
οι εκδηλώσεις σηματοδοτούν το τέλος 
του φετινού θα μεταφερθούμε στο αερο-
δρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

 Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

10/2 4
Russott Hotel 4* 395 € +100 € 365 €

NH Laguna Palace 4* 455 € +220 € 425 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines» μέσω Ρώμης • 3 διανυκτερεύσεις με πρωι-
νό μπουφέ σε ξενοδοχεία 4* στο Μέστρε • Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο • Ελληνόφωνη ξενάγηση 
στη Βενετία • Εκδρομή στην Βερόνα • Κόστος βαπορέτου για την ημέρα της ξενάγησης στη Βενετία • Αρ-
χηγός/συνοδός του γραφείου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 
180€ • Check points 20 € • Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Δημοτικός φόρος της πόλης 
της Βενετίας 4 € την ημέρα ανά άτομο • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα

Μια παγκόσμια γιορτή γε-
μάτη ρομαντισμό, μυστή-
ριο και τέχνη. Κάθε γωνιά 
της μοναδικά γοητευτικής 

πόλης γεμίζει κόσμο, 
φανταστικές μάσκες και 

περίτεχνα κουστούμια, 
εορταστικές καρναβαλικές 
εκδηλώσεις και απεριόρι-

στες νότες ρομαντισμού 
που πλανώνται ανάμεσα 

απ’ τις γόνδολες στα κανά-
λια της Βενετίας

Βόλτα με στολισμένες γόνδολες!

Καρναβάλι Βενετίας
Βερόνα - Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/2



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 Συμ-
μετοχής (Γ.Ο.Σ.),  ρυθμίζουν αφενός  τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη ή Με-
σολαβητή) 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 ταξι-
διού 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 αναφέ-
ρεται 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 άλ-
λους 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 γρα-
φείο, 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, εκπρό-
σωπος 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, κα-
θώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρό-
βλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους 
αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε πε-
ρίπτωση 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 χρή-
ματα 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 συμπλη-
ρωθεί 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 παραλεί-
ψεις 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 αντι-
μετωπίζοντας 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 υποχρέωση, 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 κα-
θόλου 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 φορο-
λογικά 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 επα-
νασυνδεθεί 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 επεμ-
βάσεων 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 υπο-
λοίπου της αξίας του ταξιδιού ή ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρη-
ση, 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 κρά-
τησης 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 αποφασίζο-
νται 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 εκδη-
λώσεις 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 τα-
ξιδιών 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 προγραμ-
ματισμένης 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 κρα-
τήσεων 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 αναχωρή-
σει 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 δια-
θέσει 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 Εται-
ρεία 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 απαι-
τούνται. 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 ταξιδιω-
τικά 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 ταξι-
δέψουν, 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 άλ-
λων 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 πτώχευ-
σης. 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 ταξιδι-
ωτών 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 πα-
ραλαμβάνονται 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 Κανονι-
σμός 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 εξωτε-
ρικό, 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 ακυρώ-
σεων 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 πρόκει-
ται 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 τριημέ-
ρων, 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 Φι-
λικής 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.
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