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Μοντέρνο ξενοδοχείο χτισμένο 

αμφιθεατρικά στον ιστορικό λόφο του 

Κανονιού, όπου βρίσκεται και το φημι-

σμένο Ποντικονήσι, μόλις 4χλμ. από το 

κέντρο της Κέρκυρας. Οι 4 στρεμμάτων 

καταπράσινοι κήποι που το περιβάλ-

λουν, σε συνδυασμό με την «αυθεντι-

κή» Κερκυραϊκή θέα του, καθιστούν την 

τοποθεσία του ειδυλλιακή.

Φιλοξενία

Το Ariti Grand Hotel Corfu προσφέρει 

156 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με 

μοναδική θέα. Όλα διαθέτουν ιδιωτικό 

μπαλκόνι με εξαιρετική θέα είτε στο 

Ιόνιο είτε σε δασώδη λόφο, καθώς και 

κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι ψυγείο, 

τηλέφωνο, σεσουάρ, είδη ατομικής 

υγιεινής, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές 

Στο ξενοδοχείο λειτουργούν πισίνα 

ενηλίκων και ξεχωριστή παιδική, 

κεντρικό μπαρ και μπαρ πισίνας, 

εστιατόριο, πάρκινγκ για την άνεση και 

την απόλαυσή σας. Επιπλέον, διαθέτει 

ατμόσφαιρα φιλική για όλη την οικο-

γένεια, αθλητικές εγκαταστάσεις και η 

πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, είτε με 

ΙΧ είτε με συγκοινωνία.

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

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

6/4 3 295 € 205 € 575 € 100 €

5/4, 6/4 4 375 € 260 € 695 € 130 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΑΝΟΝΙ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Ariti Grand Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ •  

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο 

χτισμένο αμφιθεατρικά 

στον ιστορικό λόφο του 

Κανονιού, όπου βρίσκεται 

και το φημισμένο Ποντι-

κονήσι, μόλις 4 χλμ. από 

το κέντρο της Κέρκυρας!

ARITI GRAND

ARITI GRAND

ARITI GRAND

Μεγάλη Παρασκευή
Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με 
νηστίσιμες και μη επιλογές 

Μεγάλο Σάββατο
Στις 18:00 θα προσφερθεί light 
snack μπουφέ. Αναστάσιμο Δείπνο 
σε μπουφέ μετά την Ανάσταση. 
Χύμα κρασί και αναψυκτικά κατά τη 
διάρκεια του δείπνου

Κυριακή Πάσχα
Η Λαμπρή ξεκινάει με ορεκτικά και 
ούζο στην πέργκολα του ξενοδοχείου 
με υπέροχη θέα στη Λιμνοθάλασσα. 

Το μεσημέρι ακολουθεί γεύμα με 
παραδοσιακό αρνί στη σούβλα με 
ζωντανή μουσική και τραγούδι! 

Χύμα κρασί και αναψυκτικά κατά τη 
διάρκεια του γεύματος.

Νέα  
πρόταση!
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Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα Πρωινή αναχώρηση για Ρίο-Αντίρριο, πέρασμα 
από τη γέφυρα και συνέχεια για Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ARITI GRAND CORFU HOTEL 4* στο 
Κανόνι. Δείπνο.

Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και αναχώρηση για γνωριμία με το υπέροχο νησί. Ξεκινάμε με το βόρειο 
τμήμα της Κέρκυρας και η πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο εργαστήρι παρα-
σκευής του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Έπειτα φθάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα 
με τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής, κτίσμα Ενετικής αρχιτεκτονικής του 18ου 
αιώνα. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή φθάνουμε στην Κασσιόπη, όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιμανάκι της για να απολαύσουμε το γεύμα 
μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
ξεκούραση και μεταφορά στην πόλη για την παρακολούθηση της λιτανείας του 
Επιταφίου στη Σπιανάδα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.

Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες Πρωινό και ανα-
χώρηση για τη θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Η κορυφαία στιγμή έρχεται 
γύρω στις 11:00, οπότε λαμβάνει χώρα το έθιμο του σπασίματος των κανατιών! 
Συνεχίζουμε με επίσκεψη στο Αχίλλειο (θερινή κατοικία της πριγκίπισσας Σίσσυς), 
όπου θα δούμε τους εξαιρετικούς πίνακες, καθώς και τα εκθέματα του μουσείου. 
Μετάβαση στις Μπενίτσες, που βρίσκονται νότια του νησιού για να θαυμάσουμε το 
Μουσείο Θαλάσσης. Το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι Πρωινό και 
ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το ψήσιμο του οβελία, τις ανέσεις, τις 
εκδηλώσεις του ξενοδοχείου, τον μπουφέ και το Πασχαλινό γεύμα, με παραδο-
σιακή μουσική και χορούς. Το απόγευμα επίσκεψη στο Κανόνι με το Ποντικονήσι 
και τη Μονή Βλαχερνών, για να καταλήξουμε στην πλατεία Σπιανάδα για βόλτα 
και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβι-
βασθούμε στο φέρι-μποτ για την Ηγουμενίτσα. Άφιξη και πορεία επιστροφής στην 
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ 
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα 
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00 

Πάσχα στ’ ανοιξιάτικα καντούνια! 

Κέρκυρα
Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη - Σπάσιµο κανατιών - Αχίλλειο - 
Μπενίτσες - Κανόνι - Ποντικονήσι

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-6

1ο παιδί 
6-12

6/4 Smile Price 4 359 € 289 € 618 € 114 € 185 €

6/4 4 389 € 299 € 650 € 120 € 195 €

5/4 Smile Price 5 445 € 352 € 741 € 133 € 228 €

5/4 5 469 € 370 € 780 € 140 € 240 €

Η Smile Price ισχύει έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
Ariti Grand Corfu Hotel 4* στο Κανόνι • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο με αναψυκτικά και 
κρασί στη θέση της ημιδιατροφής • Πασχαλινό γεύμα συνοδεία ζωντανής μουσικής την Κυριακή του Πάσχα 
στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα • O ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ARITI GRAND

ARITI GRANDARITI GRAND
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Μ. Πέμπτη: Αθήνα - Κέρκυρα 
Πρωινή αναχώρηση για Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα μέσω Ρίου-Αντιρρίου. Τακτοποίηση 
στο DIVANI CORFU PALACE 4* στο Κανόνι. Δείπνο. 
Μ. Παρασκευή: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη 
Πρωινό. Επίσκεψη σε εργαστήρι παρασκευής κουμ κουάτ. Συνεχίζουμε για Παλαιο-
καστρίτσα και τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής, έπειτα επίσκεψη στην Κασσιόπη. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείοκαι μεταφορά για τον Επιτάφιο στη Σπιανάδα. Δείπνο στο ξενοδοχείο. 
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Μπενίτσες 
Πρωινό και αναχώρηση για τη θεία λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Γύρω στις 11:00 
θα χαρούμε το έθιμο του σπασίματος των κανατιών! Συνεχίζουμε με το Αχίλλειο. 
Μετάβαση στις Μπενίτσες για επίσκεψη στο Μουσείο Θαλάσσης. Το βράδυ μεταφορά 
στην Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο. 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Κανόνι - Ποντικονήσι 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με μουσική και χορούς! 
Το απόγευμα επίσκεψη στο Κανόνι με το Ποντικονήσι και τη Μονή Βλαχερνών, για να 
καταλήξουμε στην πλατεία Σπιανάδα για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα 
Πρωινό και πέρασμα με φέρι-μποτ στην Ηγουμενίτσα. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ 
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κέρκυρα - Επιτάφιος στη Σπιανάδα
Μ. Σάββατο: Σπάσιμο κανατιών - Αχίλλειο - Κανόνι - Ποντικονήσι - Ανάσταση
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιοκαστρίτσα
Δευτέρα: Κέρκυρα - Αθήνα 

Πάσχα στ’ ανοιξιάτικα καντούνια! 

Κέρκυρα
Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη - Σπάσιµο κανατιών - Αχίλλειο - 
Μπενίτσες - Κανόνι - Ποντικονήσι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-6

1ο παιδί 
6-12

6/4 Smile Price 4 495 € 330 € 685 € 114 € 318 €

6/4 4 521 € 360 € 699 € 120 € 330 €

5/4 Smile Price 5 613 € 404 € 846 € 290 € 375 €

5/4 5 645 € 425 € 890 € 305 € 395 €

Η Smile Price ισχύει έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα • Διαμονή στο ξενοδοχείο 
Divani Corfu Palace 4* στο Κανόνι • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα την 
Κυριακή του Πάσχα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώ-
ρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • O ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ

Lambranda 
Sandy Beach
Ένας ιδανικός προορισμός για ξενοιασιά, αρμονία, χαλάρωση, πάνω στην πανέ-

μορφη αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη νοτιοδυτική Κέρκυρα, 38χλμ. από 

την πόλη της Κέρκυρας και το αεροδρόμιο. Προσφέρει συνολικά 684 κλιματιζόμενα 

δωμάτια και σουίτες με όλες τις σύγχρονες παροχές.

Το συγκρότημα περιλαμβάνει πισίνα, εστιατόρια, μπαρ, μπαρ στην παραλία, θα-

λάσσια σπορ, Spa, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, οικογενειακή ατμόσφαιρα, 

δωρεάν Wi-Fi.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE 

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

6/4 3 169 € 140 € 285 € 90 €

5/4, 6/4 4 215 € 175 € 365 € 110 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Αll 
Inclusive!

✓ Πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ
✓ Τοπικά ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο με επιλογές από νηστήσιμα 
✓ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακά  
εδέσματα μετά την Ανάσταση
✓ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με τον 
οβελία να κυριαρχεί, με ελληνική μουσική
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Βρίσκεται μόλις 3χλμ. από το κέντρο της 

πόλης της Κέρκυρας και 1,5χλμ. από 

την παραλία του Μον Ρεπό, προσφέ-

ρει την τέλεια τοποθεσία για όσους 

επιθυμούν να βρίσκονται κοντά στη 

δράση, αλλά παράλληλα επιζητούν την 

ομορφιά και την απομόνωση.

Φιλοξενία

Για τη διαμονή σας το Divani Corfu 

Palace προσφέρει πολυτελή καταλύμα-

τα αντάξια των υψηλών προδιαγραφών 

της ξενοδοχειακής του «οικογένειας». 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν 149 Deluxe 

δίκλινα με γραφείο, άνετο καθιστικό, 

διπλά παράθυρα, χρηματοκιβώτιο, επι-

πλωμένο μπαλκόνι, mini bar, μπάνιο με 

σεσουάρ και καλλυντικά, δωρεάν Wi-Fi, 

τηλέφωνο, καθώς και 12 Οικογενειακά 

των 4 ατόμων και 2 Junior σουίτες.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο ξενοδοχείο υπάρχει κεντρικό 

εστιατόριο με βεράντα και ωραία θέα, 

εστιατόριο πισίνας που σερβίρει δροσι-

στικά σνακ και κεντρικό μπαρ, ο τέλειος 

τόπος συνάντησης!

KANONI, ΚΕΡΚΥΡΑ

Divani Corfu Palace
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ •  

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Το Divani Corfu Palace 

είναι ένα σύγχρονο, πο-

λυτελές ξενοδοχείο στην 

Κέρκυρα, που βρίσκεται 

στις καταπράσινες πλαγιές 

στο Κανόνι, με θέα στα 

πεντακάθαρα νερά της 

λιμνοθάλασσας

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ 

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 - Πρωινό 3 270 € 90 € 480 €

6/4 - Ημιδιατροφή 3 395 € 230 € 605 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Νέα  
πρόταση!

Μεγάλη Παρασκευή
Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με 
νηστίσιμες και μη επιλογές 

Μεγάλο Σάββατο
Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή 
μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά

Κυριακή Πάσχα
Η ημέρα ξεκινάει με το στήσιμο 
των αρνιών και ούζο συνοδεία 
παραδοσιακών, τοπικών χορών και 
συνεχίζει με πλούσιο εορταστικό 
μπουφέ 
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KΑΛΑΜΑΚΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Hotel & Spa  
Exotica
ALL INCLUSIVE • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ALL INCLUSIVE

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Std

3ο άτομο 
Std

2κλινο 
Sup

3ο άτομο 
Sup

2κλινο 
Sup Fam

3ο άτομο 
Sup Fam

6/4 3 139 € 100 € 154 € 110 € 165 € 114 €

6/4 4 180 € 130 € 200 € 145 € 215 € 150 €

Std: Standard, Sup: Superior, Fam: Family

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί 2- 12 ετών -50% σε Superior Family
4ο άτομο -40% σε Superior Family.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία πάνω 

στην απέραντη χρυσή αμμουδιά 

του Καλαμακίου, που αποτελεί έναν 

οικολογικό παράδεισο, όπως και 

ολόκληρη η Ζάκυνθος, λόγω της 

ωοτοκίας της σπάνιας θαλάσσιας χε-

λώνας Καρέτα καρέτα. Το κέντρο του 

χωριού απέχει μόλις λίγα λεπτά και η 

πόλη της Ζακύνθου 4χλμ. Το μοντέρνα 

διακοσμημένο και πλήρως εξοπλισμέ-

νο ξενοδοχείο Exotica αποτελεί έναν 

ιδανικό προορισμό διακοπών, τόσο για 

οικογένειες, όσο και για μεμονω-

μένους επισκέπτες, ενώ προσφέρει 

υπηρεσίες διαμονής All Inclusive.

Φιλοξενία

Τα δωμάτια που διαθέτει για τη φιλο-

ξενία σας το Exotica Hotel διακρίνο-

νται σε δίκλινα Standard και Superior, 

καθώς και σε σουίτες και Junior 

σουίτες. Έχουν σύγχρονο εξοπλισμό, 

μπαλκόνι ή βεράντα, ανεξάρτητο 

κλιματισμό, TV, σεσουάρ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το ξενοδοχείο παρέχει χώρους 

εστίασης που περιλαμβάνουν αίθουσα 

πρωινού, εστιατόριο μπουφέ, μπαρ και 

μπαρ υποδοχής, καθώς και εγκατα-

στάσεις BBQ. Άλλες δυνατότητες που 

προσφέρει είναι γήπεδα για αθλοπαι-

διές, Spa, πισίνες για το καλοκαίρι.

✓ Καθημερινά πρωινό, 
μεσημεριάνο, βραδινό σε 
πλούσιο μπουφέ 

✓ Διάφορα επιλεγμένα σνακ 
κατά τη διάρκεια της ημέρας 
(11:00-12:00 & 15:00-17:00) 

✓ Αναστάσιμο Δείπνο με 
παραδοσιακή μαγειρίτσα το 
Μ.Σάββατο 

✓ Κυριακή του Πάσχα: 
Πασχαλινό γεύμα με αρνί στη 
σούβλα και κόκκινα αυγά. 
Συνοδεία ζωντανής μουσικής

✓ Τσάι, καφές φίλτρου 
και στιγμιαίος, καπουτσίνο, 
σοκολάτα, χυμοί, αναψυκτικά, 
κρασί, βαρελίσια μπύρα & 
αλκοολούχα ποτά 10:00-23:00 

Αll 
Inclusive!

Με υπέροχους
ανακαινισμένους
χώρους! (2017)
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Ζάκυνθος
Πασχαλιά στο Φιόρο του Λεβάντε!

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη 
- Ζάκυνθος Πρωινή αναχώρηση για 
Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. 
Άφιξη στο νησί και παρακολούθηση 
της λιτανείας του Εσταυρωμένου. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
EXOTICA HOTEL 4* στο Καλαμάκι 
Ζακύνθου. Το απόγευμα μεταφορά για 
να παρακολουθήσουμε την ακολουθία 
του Επιταφίου. Δείπνο. Το βράδυ (προ-
αιρετικά) μπορείτε να παρακολου-
θήσετε την περιφορά του Επιταφίου 
της Μητρόπολης, που βγαίνει στις 4 
το πρωί, και να περιπλανηθείτε στους 
δρόμους της πόλης για να γνωρίσετε 
το παλιό έθιμο «Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Ανα-
στάσιμο δείπνο Πρωινό και αναχώρη-
ση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας 
από την Εκκλησία της Αγίας Μαύρας, 
οι μελωδικές καμπάνες της οποίας 
ακούγονται παντού στη Ζάκυνθο. Στη 
συνέχεια περιήγηση στο Μαχαιράδο, 
στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο. 
Στάση για να θαυμάσουμε και να 
φωτογραφίσουμε την υπέροχη παραλία 

(ψηλά από την εξέδρα). Συνεχίζουμε 
με τις Βολίμες, τις Γαλάζιες Σπηλιές 
(προαιρετικά) με καραβάκια και τις 
Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με 
Ζακυνθινούς μεζέδες 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύμα 
Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει το 
παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία και 
το Λαμπριάτικο τραπέζι! Προσφορά 
ούζου και νόστιμων μεζέδων με 
συνοδεία παραδοσιακής μουσικής. 
Το απόγευμα μετάβαση στην πόλη 
για να παρακολουθήσετε τη Λιτανεία 
της Παναγίας, να περπατήσετε στο 
πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ σας 
στα επιλεγμένα καφέ με τη ρομαντική 
ατμόσφαιρα. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Δείπνο.
Δευτέρα: Βασιλικός - Λόφος Στράνη 
- Μπόχαλη Πρωινό και αναχώρηση για 
την προστατευόμενη περιοχή της θαλάσ-
σιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, στον 
Βασιλικό. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
τον Λόφο του Στράνη πάνω από την 

πόλη και τους Ελεύθερους Πολιορκημέ-
νους. Σειρά έχει το προάστιο της υψηλής 
κοινωνίας Μπόχαλη με τον οικισμό 
γύρω από το κάστρο. Μετάβαση στην 
πόλη όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή 
Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το 
ιερό σκήνωμα του ομώνυμου Αγίου. 
Επίσκεψη στις πλατείες Αγίου Μάρκου 
και Δ. Σολωμού, στο Εμπορικό Κέντρο 
του Αλεξ. Ρώμα και την παραλιακή 
λεωφόρο Στράτα Μαρίνα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα 
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο 
Βυζαντινό Μουσείο και στο Μουσείο 
Σολωμού. Νωρίς το απόγευμα πέρα-
σμα στην Κυλλήνη και επιστροφή στην 
Αθήνα μέσω Πάτρας.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ 
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ζάκυνθος
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού
Κυρ. Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Δευτέρα: Πόλη Ζακύνθου - Κυλλήνη - Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΑΡΟΧΕΣ ALL INCLUSIVE 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Sup 3ο άτομο 1κλινο 

Std
1κλινο 

Sup
1ο παιδί 

4-12

6/4 Smile Price 4 225 € 234 € 203 € 331 € 350 € 108 €

6/4 4 250 € 260 € 225 € 360 € 380 € 120 €

6/4 Smile Price 5 266 € 279 € 243 € 418 € 442 € 131 €

6/4 5 295 € 310 € 270 € 440 € 465 € 145 €

Std: Standard, Sup: Superior, 

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη • Διαμονή στο ξενοδοχείο Exotica 
Hotel 4*, στο Καλαμάκι της Ζακύνθου • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με 
ζωντανή μουσική • Παροχές All Inclusive καθημερινά 18:00-23:00 • Δώρο το δείπνο την Κυριακή του Πάσχα • 
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύ-
ματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Επίσκεψη 
στις Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30
Δώρο!

Το δείπνο την
Κυριακή του

Πάσχα
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κυλλήνη 
- Ζάκυνθος Πρωινή αναχώρηση για 
Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-μποτ. 
Άφιξη στο νησί και παρακολούθηση 
της λιτανείας του Εσταυρωμένου. Στη 
συνέχεια τακτοποίηση στο κεντρικό ξε-
νοδοχείο STRADA MARINA HOTEL 3*, 
στο λιμάνι της Ζακύνθου. Το απόγευμα 
μεταφορά για να παρακολουθήσουμε 
την ακολουθία του Επιταφίου. Δείπνο. 
Το βράδυ (προαιρετικά) μπορείτε 
να παρακολουθήσετε την περιφορά 
του Επιταφίου της Μητρόπολης, που 
βγαίνει στις 4 το πρωί, και να γνωρίσετε 
το παλιό έθιμο «Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Ανα-
στάσιμο δείπνο Πρωινό και αναχώρη-
ση για το γύρο του νησιού, ξεκινώντας 
από την Εκκλησία της Αγίας Μαύρας, 
οι μελωδικές καμπάνες της οποίας 
ακούγονται παντού στη Ζάκυνθο. Στη 
συνέχεια περιήγηση στο Μαχαιράδο, 
στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο. 
Στάση για να θαυμάσουμε και να 
φωτογραφίσουμε την υπέροχη παραλία 
(ψηλά από την εξέδρα). Συνεχίζουμε 

με τις Βολίμες, τις Γαλάζιες Σπηλιές 
(προαιρετικά) με καραβάκια και τις 
Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης 
και πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο με 
Ζακυνθινούς μεζέδες.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύμα 
Πρωινό και ακολουθεί το Λαμπριά-
τικο τραπέζι με οβελία φούρνου και 
κοκορέτσι με συνοδεία πλούσιου 
καλλιτεχνικού προγράμματος. Το από-
γευμα μετάβαση στην κεντρική πλατεία 
της πόλης για να παρακολουθήσετε τη 
Λιτανεία της Παναγίας, να περπατήσετε 
στο πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ 
σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δευτέρα: Βασιλικός - Λόφος 
Στράνη - Μπόχαλη Πρωινό και 
αναχώρηση για την προστατευόμενη 
περιοχή της θαλάσσιας χελώνας 
Καρέτα-Καρέτα, στον Βασιλικό. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Λόφο 
του Στράνη πάνω από την πόλη και 
τους Ελεύθερους Πολιορκημένους. 
Σειρά έχει το προάστιο της υψηλής 
κοινωνίας Μπόχαλη με τον οικισμό 

γύρω από το κάστρο. Μετάβαση στην 
πόλη όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή 
Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το 
ιερό σκήνωμα του ομώνυμου Αγίου. 
Επίσκεψη στις πλατείες Αγίου Μάρκου 
και Δ. Σολωμού, στο Εμπορικό Κέντρο 
του Αλεξ. Ρώμα και την παραλιακή 
λεωφόρο Στράτα Μαρίνα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη - Αθήνα 
Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντι-
νό Μουσείο και στο Μουσείο Σολωμού. 
Νωρίς το απόγευμα πέρασμα στην 
Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ 
Μ. Παρασκευή: Κυλλήνη - Ζάκυνθος
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πόλη
Δευτέρα: Περιήγηση στην πόλη της Ζακύν-
θου - Κυλλήνη - Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 4 295 € 245 € 385 € 120 €

6/4 5 369 € 295 € 420 € 130 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη • Διαμονή στο ξενοδοχείο Strada Marina 
Hotel 3*, στο λιμάνι της Ζακύνθου • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής με ζωντανή μουσική • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευ-
θύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα • Επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές με το καραβάκι • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Μοναδικό!
Με διαμονή  

στην πόλη της 
Ζακύνθου

Ανοιξιάτικες σερενάτες 

Ζάκυνθος

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

STRADA MARINA

STRADA MARINA

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 3 185 € 122 € 289 €

5/4, 6/4 4 239 € 155 € 369 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Καλωσόρισμα με παραδοσιακό ζακυνθινό μαντολάτο
✓ Πρωινό σε πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ 
✓ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα 
✓ Καλάθι με αυγά και τσουρέκι στο τραπέζι
✓ Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία φούρνου,  
κοκορέτσι και πλούσιο ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα
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M. Παρασκευή: Αθήνα - Πάτρα - 
Κεφαλονιά  
Πρωινή αναχώρηση για Κεφαλονιά με 
ενδιάμεσο σταθμό. Επιβίβαση στο πλοίο 
από το λιμάνι της Πάτρας για τη Σάμη. 
Μετάβαση στο Αργοστόλι και τακτοποί-
ηση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
IONIAN PLAZA 3* ή MOUKIS HOTEL 
3*. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε 
την περιφορά του Επιταφίου.

Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού 

Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για 
το γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός 
μας το Μοναστήρι του Αγίου Γερασί-
μου, προσκύνημα στον προστάτη του 
νησιού. Η γραφική εκκλησία και τα 
μεγάλα πλατάνια που φύτεψε ο Άγιος 
εντυπωσιάζουν. Μέσα από φύση 
ονειρική θα φθάσουμε στο σπήλαιο 
της Δρογκαράτης. Η ακουστική του 
και οι ιριδίζουσες αποχρώσεις του 
Σπηλαίου αφήνουν στον επισκέ-
πτη εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η 
υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης. Η 
όμορφη βαρκάδα και οι αποχρώσεις 

στα τοιχώματα και στα νερά του 
σπηλαίου μαγεύουν την ψυχή. Αφού 
απολαύσουμε το όμορφο σπήλαιο θα 
σταματήσουμε στο γραφικό λιμανάκι 
της Αγίας Ευφημίας για προαιρετικό 
φαγητό και ξεκούραση. Τα παλιά σπί-
τια, τα φαναράκια στην παραλία και το 
καλό παραδοσιακό φαγητό αφήνουν 
αξέχαστες εντυπώσεις. Στο δρόμο 
μας θα συναντήσουμε χωριά που το 
παρελθόν τους επηρέασε σημαντικά 
την τοπική ιστορία. Διαδρομή γεμάτη 
αντιθέσεις με αποκορύφωμα τη 
μοναδική παραλία του Μύρτου! Συ-
νεχίζοντας θα φθάσουμε στο όμορφο 
Φισκάρδο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την 
Ανάσταση και μετά ακολουθεί πλούσιο 
Αναστάσιμο δείπνο!

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα 
- Λειτουργία Αγάπης - Ληξούρι

Άγιο Πάσχα! Προαιρετικά παρακο-
λούθηση της θείας λειτουργίας. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το όμορφο 
Ληξούρι. Το μεσημέρι πλούσιο εορτα-

στικό γεύμα με μουσική. Το απόγευμα 
θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία 
της Αγάπης σε Μοναστήρι.

Δευτέρα: Ιθάκη  
Επίσκεψη στη γειτονική Ιθάκη. Θα 
επιβιβαστούμε στο φέρι-μποτ από το 
λιμάνι της Σάμης για να μεταβούμε 
στον Πισαετό. Στη συνέχεια, ακο-
λουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, 
θα επισκεφθούμε τους όμορφους 
οικισμούς Σταυρό, Φρίκες και την 
πρωτεύουσα Βαθύ, όπου και θα γευ-
ματίσουμε (προαιρετικά). Το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Τρίτη: Λάσση - Κουρκουμελάτα - 
Πόρος - Πάτρα - Αθήνα Περιήγηση 

και στάση στις Καταβόθρες. Θα 

κάνουμε το γύρο της Λάσσης, θα 

γνωρίσουμε το όμορφο χωριό Κουρ-

κουμελάτα και συνεχίζουμε για Πόρο, 

όπου θα γευματίσουμε προαιρετικά. 

Επιβίβαση στο πλοίο και εν συνεχεία 

με το πούλμαν στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: 
Δεν περιλαμβάνεται η εκδρομή στην Ιθάκη.

Λαμπρόψωμα και μυσταγωγία

Γύρος Κεφαλονιάς

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ + ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ + ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 

Αναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-12

6/4 4
Ionian Plaza 3* 260 € 205 € 315 € 160 €

Mouikis Hotel 3* 260 € 205 € 315 € 160 €

6/4 5
Ionian Plaza 3* 315 € 240 € 385 € 190 €

Mouikis Hotel 3* 315 € 240 € 385 € 190 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου 
Πάτρα - Κεφαλονιά - Πάτρα • Η εκδρομή στην Ιθάκη και τα εισιτήρια επιβατών και πούλμαν (στο πενθή-
μερο) • Διαμονή στο ξενοδοχείο Ionian Plaza 3* ή Mouikis Hotel 3* στο Αργοστόλι • Πρωινό καθημερινά 
• Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με γλέντι σε τοπικά εστιατόρια • Κεφαλονίτης αρχηγός/ξεναγός 
Δεν περιλαμβάνονται: • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Επιπλέον γεύματα, ποτά φιλοδωρήματα • 
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Ο ειδικός φόρος 
διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 
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Σε προνομιακή τοποθεσία μέσα στο κέ-

ντρο της πόλης της Λευκάδας, μπροστά 

στην προκυμαία, με θαυμάσια θέα από 

τα περισσότερα δωμάτιά του. Πρόσφατα 

ανακαινισμένο (2016), προσφέρει 

τη φιλοξενία του σε μια ατμόσφαιρα 

προσεγμένης διακοσμητικής άποψης 

με απαλούς χρωματισμούς και κομψή 

επιλογή επίπλωσης και εξοπλισμού. 

Φιλοξενία

Στο σύνολό τους τα 64 πολυτελή και 

άνετα δωμάτιά του (Standard, Deluxe, 

σουίτες) θα σας εξασφαλίσουν μοναδι-

κές στιγμές ηρεμίας και γαλήνης. Αρκεί 

μια ματιά από το μπαλκόνι προς το γα-

λάζιο του Ιονίου για να σας ξεκουράσει 

από μια γεμάτη μέρα. Στον εξοπλισμό 

τους έχουν όλα δορυφορική TV, κλιματι-

σμό, χρηματοκιβώτιο, Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στον ελεύθερο χρόνο σας θα θελήσετε 

να επισκεφθείτε το εστιατόριο, το 

μπαρ και το καλοκαίρι την πισίνα του 

ξενοδοχείου, είτε να εκμεταλλευθείτε 

την πληθώρα των υπηρεσιών του που 

θα σας κάνουν να νιώθετε σαν στο σπίτι 

σας.

ΠΟΛΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Ionion Star Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ THN ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

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

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

2ο παιδί 
2-12

6/4 3 165 € 120 € 265 € 85 € 85 €

5/4, 6/4 4 199 € 139 € 325 € 99 € 99 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Βρίσκεται στο ωραιό-

τερο σημείο της πόλης 

της Λευκάδας, μπροστά 

στο λιμάνι και δίπλα στο 

πάρκο των ποιητών, προ-

σφέροντας παραδοσιακή 

φιλοξενία και υπέροχη 

θέα στη θάλασσα!

Μεγάλη Παρασκευή
Δείπνο σε μπουφέ που θα περι-
λαμβάνει και νηστίσιμα εδέσματα

Μεγάλο Σάββατο
Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσια-
κή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά

Κυριακή του Πάσχα
Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό 
εορταστικό μπουφέ και ζωντανή 
μουσική με παραδοσιακό χορευτικό 
συγκρότημα

IONION STAR

IONION STAR

IONION STAR

IONION STAR IONION STAR
IONION STAR

Νέα πρόταση!
Ανακαινισμένο,  
στο κέντρο της  

Λευκάδας
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λευκάδα Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη και 
καταπράσινη Λευκάδα. Το νησί πήρε το όνομά του απ’ το νότιο ακρωτήριο Λευκάτα. 
Επίσκεψη στη Μονή Φανερωμένης, που είναι χτισμένη σε καταπράσινο λόφο με 
υπέροχη θέα. Προαιρετικό γεύμα στη Λυγιά και άφιξη στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο 
IONION STAR 3*SUP. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Μεταφορά για την περιφορά του 
Επιταφίου στο κέντρο της Λευκάδας, όπου συναντιούνται όλοι οι Επιτάφιοι. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λευκάδα - Κεφαλονιά - Ιθάκη Πρωινό και αναχώρηση για το κο-
σμοπολίτικο Νυδρί, όπου θα επιβιβασθούμε στο καράβι για ολοήμερη κρουαζιέρα. 
Πρώτος σταθμός το Πόρτο Κατσίκι, μία από τις πιο όμορφες παραλίες του κόσμου. 
Συνεχίζουμε για το «στολίδι» της Κεφαλονιάς, το κοσμοπολίτικο Φισκάρδο. Ελεύθε-
ρος χρόνος για περιήγηση στα γραφικά σοκάκια και γεύμα στα ταβερνάκια. Έπειτα 
θα επισκεφθούμε ένα από τα ομορφότερα χωριά της Ιθάκης, το Κιόνι. Συνεχίζουμε 
με τη Σπηλιά του Παπανικολή, το Μεγανήσι και τον Σκορπιό. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο. Το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Λευκάδα Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. 
Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό εορταστικό μπουφέ και ζωντανή μουσική με 
παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα. Το απόγευμα θα μεταβούμε στην πόλη για 
να περιηγηθούμε στις Βυζαντινές εκκλησίες, να δούμε το Μουσείο Φωνογράφου, 
το Πάρκο Μποσκέτο και το Ιστορικό Κέντρο. Χρόνος για καφέ στο καράβι, το οποίο 
σήμερα λειτουργεί ως καφετέρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Λίμνη Τριχωνίδας - Μονή Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα Πρωινό 
και αναχώρηση για το Παναιτώλιο, που είναι η πύλη εισόδου προς τη Λίμνη 
Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε στα καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην 
Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Θέρμο, όπου θα έχουμε 
χρόνο για γεύμα στα ταβερνάκια. Συνεχίζουμε ακολουθώντας μια μαγευτική 
διαδρομή, για να ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με το γύρο της Λίμνης 
Τριχωνίδας. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο 1ο παιδί 
4-6

1ο παιδί 
6-12

6/4 Smile Price 4 242 € 212 € 320 € 99 € 167 €

6/4 4 269 € 235 € 355 € 110 € 185 €

Οι τιμές Smile Price ιχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορσμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Ιoniοn Star 3*Sup • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την 
Ανάσταση • Η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15 

Πάσχα στο «νησί των ποιητών»

Λευκάδα

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

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

6/4 3 249 € 75 € 387 € 75 €

5/4, 6/4 4 299 € 100 € 505 € 100 €

Sup: Superior 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Περιλαμβάνεται Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα (στη θέση της ημιδιατροφής)
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΝΙΚΙΑΝΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ

Ionian Blue
Χτισμένο βαθμιδωτά πάνω από τα τιρκουάζ νερά, πολυτελέστατο ξενοδοχείο 3χλμ. 
από τη Νικιάνα, 5χλμ. από το Νυδρί και 10χλμ. από την πόλη της Λευκάδας. Διαθέτει 
εστιατόριο & ταβέρνα, κεντρικό μπαρ, καφέ, αίθουσα TV, Internet cafe, θέατρο, 
mini club, παιδική χαρά, πισίνα με θαλασσινό νερό, Spa, εσωτερική θερμαινόμενη. 
Τα δωμάτια που προσφέρει είναι δίκλινα, σουίτες, βίλες, όλα κλιματιζόμενα και 
πλήρως εξοπλισμένα.
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ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Palmariva Beach 
Bomo Club
ULTRA ALL INCLUSIVE • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ •  

ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ZΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 11 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Πρόσφατα ανακαινισμένο, βρίσκεται 

μπροστά στην ιδιωτική παραλία και μό-

λις 3 χλμ. από την Ερέτρια, με υπέροχη 

θέα στον κόλπο.

Φιλοξενία

Το κεντρικό κτίριο αποτελείται από 5 

ορόφους με 274 πολυτελή δωμάτια και 

σουίτες, με μπαλκόνι ή βεράντα, όπως 

επίσης και μπανγκαλόου. Όλα τα κλιμα-

τιζόμενα δωμάτια και μπανγκαλόου στο 

Palmariva περιλαμβάνουν δορυφορική 

TV, ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας, 

μεγάλα αναπαυτικά κρεβάτια, μπάνιο με 

καμπίνα ντους, κομψή επίπλωση, Wi-Fi.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το 4 αστέρων θέρετρο παρέχει γήπεδα 

τένις, μπιλιάρδο, χώρους παιχνιδιού, 

σινεμά για παιδιά και παιδική λέσχη, 

γυμναστήριο με σάουνα, ιδιωτική πα-

ραλία, mini club για τα παιδιά, ασύρμα-

το Internet σε όλους τους χώρους.

Επιπλέον, υπάρχει μια ποικιλία από 

επιλογές για τη διατροφή σας: γκουρμέ 

εστιατόριο, ταβέρνα, καφετέρια και 2 

μπαρ.

Με θέα στον κόλπο της 
Ερέτριας, το πολυτελές 
θέρετρο Palmariva Beach 
Bomo Club, πλήρως 
ανανεωμένο, θα σας προ-
σφέρει φιλοξενία υψηλού 
επιπέδου, μόλις μια «ανά-
σα» από την Αθήνα! 

ULTRA ALL INCLUSIVE
✓ Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό σε πλούσιους μπουφέδες

✓ Απεριόριστη κατανάλωση κατά τη διάρκεια των γευμάτων  
σε βαρελίσιο κρασί, μπύρα, αναψυκτικά

✓ Σνακς από τις 10:00-18:00

✓ Απεριόριστη κατανάλωση στο μπαρ σε ποικιλία καφέδων, 
τσάι, αναψυκτικών, χυμών, επιλεγμένων διεθνών και τοπικών 

αλκοολούχων ποτών

✓ Γλυκό ημέρας 12:00-18:00

✓ Πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους

✓ Δωρεάν wifi
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ULTRA ALL INCLUSIVE

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Mb 
Gv/Bng 3ο άτομο Gv 1κλινο Mb 

Gv/ Bng 2κλινο Mb Sv 3ο άτομο Sv 1κλινο Mb Sv *Τετράκλινο 
Gv (2+2)

*Τετράκλινο 
Sv (2+2)

6/4 3 209 € 146 € 315 € 219 € 153 € 335 € 660 € 682 €

5/4, 6/4 4 265 € 185 € 399 € 277 € 194 € 424 € 836 € 864 €

Mb: Main Building, Bng: Bungalow, Gv: Garden View, Sv: Sea View, 

1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 11 ετών
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση 35 € το άτομο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4) 

Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη 
Παρασκευή
Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα 
και μη εδέσματα στο κεντρικό εστιατόριο 
του ξενοδοχείου. 

Μεγάλο Σάββατο  
Πλούσιο πρωινό και γεύμα σε μπουφέ 
με νηστίσιμες και μη επιλογές. Το δείπνο 
μπορεί να ληφθεί είτε πριν (18.30-21.00) 
είτε μετά (00.30-02.00) την Ανάσταση 
σε παραδοσιακό πλούσιο μπουφέ 
που θα περιλαμβάνει: κόκκινα αυγά, 
παραδοσιακή μαγειρίτσα, χοιρινό ψητό με 
πατάτες φούρνου, ποικιλία από σαλάτες 
και γλυκά. 

Kυριακή του Πάσχα  
Πασχαλινό γεύμα-γλέντι στον κήπο του 
ξενοδοχείου (καιρού επιτρέποντος) με 
τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και 
παραδοσιακών χορών. Απολαύστε ένα 
πλούσιο μπουφέ με οβελία στη σούβλα, 
κοκορέτσι και ποικιλία από φρέσκες 
σαλάτες, ορεκτικών και γλυκών.

Ultra
All Inclusive!
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ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Negroponte Resort
Ένα σύγχρονο και απόλυτα εναρμονισμένο με το περιβάλλον ξενοδοχείο, χτισμένο 

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

Το Negroponte Resort διαθέτει 100 δωμάτια και Σουίτες, το καθένα με μπαλκόνι, 

Internet, TV, μίνι μπαρ, μπουρνούζια, παντόφλες, σεσουάρ, τηλέφωνο κ.ά. 

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

ραμική θέα, μπαρ, παιδότοπο και παιδική χαρά, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα, 

Wi-Fi, γυμναστήριο, γήπεδα για αθλοπαιδιές.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Dlx

3ο 
άτομο

1κλινο 
Dlx

1ο παιδί 
7-12

*4κλινο  
(1ο παιδί έως 6  
& 2ο έως 12)

*4κλινο  
(1ο παιδί έως 7  
& 2ο έως 12)

7/4 2 195 € 136 € 270 € 60 € 450 € 492 €

6/4 3 249 € 174 € 345 € 90 € 590 € 645 €

5/4 & 6/4 4 299 € 208 € 420 € 120 € 720 € 790 €

Dlx: Deluxe 

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά. Θέα θάλασσα +10% στις αναγραφόμενες τιμές
Εκπτωση Early Booking 5% στις αναγραφόμενες τιμές για κρατήσεις με προκαταβολή έως 28/2
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση 35 € το άτομο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Πλούσιο πρωινό και βραδινό σε μπουφέ
✓ Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή Μαγειρίτσα
✓ Πλούσιο Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική 
✓ Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης 

πισίνας και γυμναστηρίου
✓ Καθημερινή παιδική δημιουργική απασχόληση 

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Club Hotel  
Casino Loutraki
Υπέροχες χαλαρωτικές διακοπές «πέντε αστέρων» σε ένα resort απαράμιλλης 

ποιότητας, «αγκαλιά» με το αγαπημένο μας χόμπι! Ένας κόσμος αναψυχής, διασκέ-

δασης και ξεκούρασης, σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής και ποιότητας, συναντά 

την ομορφότερη παραλία του Λουτρακίου, μόλις 80χλμ. από την Αθήνα.

Όλα τα δωμάτια και οι 15 σουίτες διαθέτουν τηλέφωνο, δορυφορική TV, ηχεία, 

δωρεάν Wi-Fi, μίνι μπαρ, σεσουάρ. Στο συγκρότημα υπάρχουν εστιατόρια και μπαρ, 

πάρκινγκ, δραστηριότητες για παιδιά, Spa.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Exe 

2κλινο 
Dlx

3ο  
άτομο

1κλινο 
Exe

1κλινο 
Dlx

6/4, 7/4 3 280 € 315 € 195 € 440 € 520 €

Επιπλέον νύχτα με πρωινό 1 45 € 60 € 40 € 80 € 110 €

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

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Executive & Deluxe. 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe.
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 19/3. Μετά υπάρχει επιβάρυνση 15%
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30 €
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Δείπνο τη Μ.Παρασκευή ή Δευτέρα του Πάσχα

✓ Δείπνο Μ. Σαββάτου

✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα

✓ Δωρεάν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παχνίδια
για παιδιά 4-12 ετών στο “Loutraki Pirates Club”
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Βρίσκεται πάνω στην παράλια, στα 

2χλμ. μετά την Ερέτρια και μόλις 110 

χλμ. από την Αθήνα.

Φιλοξενία

Το συγκρότημα του Grand Bleu αποτε-

λείται από ένα κεντρικό κτίριο και έξι 

διώροφα. Υπάρχουν Οικονομικά δωμά-

τια, Standard, μπανγκαλόου, Superior 

και δωμάτια με θέα θάλασσα, Σουίτες 

με θέα θάλασσα και Μεζονέτες. Όλα τα 

καταλύματα διαθέτουν κλιματισμό, TV, 

ψυγείο, τηλέφωνο, χρηματοκιβώτιο, 

μπαλκόνι ή βεράντα κ.λπ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Για την άνεση και τη διασκέδασή σας 

υπάρχουν κεντρικό εστιατόριο, μπαρ, 

ευρύχωρα σαλόνια, πισίνες, δωρεάν 

Wi-Fi στο σαλόνι υποδοχής, ηλεκτρονι-

κά, μπιλιάρδο, αμφιθέατρο, μίνι μάρκετ, 

χρυσοχοείο, αθλοπαιδιές, παιδική χαρά.

Για επιπλέον χαλάρωση και απόλαυση, 

στο Wellness Center του ξενοδοχεί-

ου θα βρείτε γυμναστήριο, σάουνα, 

Jacuzzi, περιποιήσεις μασάζ, αρωμα-

τοθεραπεία, ρεφλεξολογία, φροντίδα 

προσώπου & σώματος.

ΕΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Grand Bleu 
Sea Resort
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΡΑΣΙ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ  

ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ 

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

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

7/4 2 149 € 105 € 215 € 80 €

6/4 3 199 € 150 € 295 € 115 €

5/4, 6/4 4 245 € 170 € 365 € 120 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 15€ το δωμάτιο τη βραδιά.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση 35 € το άτομο
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Στην καταπράσινη και 

γραφική Ερέτρια, το 

Grand Bleu Sea Resort 

σας περιμένει για να σας 

ξεκουράσει στους ειδυλ-

λιακούς κήπους και τις 

εξοπλισμένες εγκαταστά-

σεις του.

✓ Πλούσιο πρωινό, μεσημε-
ριανό και δείπνο καθημερινά σε 
μπουφέ

✓ Απεριόριστη κατανάλωση 
χύμα κρασιού (λευκό και κόκκι-
νο) στα γεύματα/δείπνα

✓ Αναστάσιμο δείπνο με 
παραδοσιακά εδέσματα μετά την 
Ανάσταση 

✓ Συμμετοχή στο Πασχαλινό 
γεύμα με ζωντανή μουσική
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ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Wyndham Ramada 

Poseidon Resort
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΠΟ DJ • 

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ • ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Wyndham Loutraki Poseidon Resort 

και Ramada Loutraki Poseidon Resort: 

δύο θέρετρα που προέκυψαν από την 

ανάληψη 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 υπερπολυτελείς 

σουίτες του Wyndham Poseidon 

(Executive Junior Suites, One-

Bedroom/Two-Bedroom Suites είτε 

Deluxe Junior Suites/Suites με ιδιω-

τική πισίνα) και σουίτες μπανγκαλόου 

(Superior Bungalows με θέα ή άμεση 

πρόσβαση στην παραλία) του Ramada 

Loutraki. 

Όλα τα καταλύματα, που προσφέρουν 

θέα σε θάλασσα ή κήπο, έχουν απε-

ριόριστη άνεση και παροχές ανάλογες 

των 5 αστέρων τους και της πρόσφα-

της ανακαίνισής τους, όπως δωρεάν 

Wi-Fi, μίνι μπαρ, μπάνιο με σεσουάρ 

και πολυτελή καλλυντικά, διπλά τζάμια, 

δορυφορική TV.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ξεκινήστε το χαλαρωτικό «ταξίδι» των 

διακοπών σας στο Aegeo Spa. Μασάζ, 

εσωτερική πισίνα, Jacuzzi και ολιστι-

κές 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 ελεύθε-

ρο χρόνο σας και να καταγράψετε τις 

καλύτερες αναμνήσεις!

Στο Poseidon Resort μάλ-
λον θα ξεχαστείτε και θα 
νομίζετε ότι βρίσκεστε σε 
κάποιο ονειρεμένο νησί... 
Η πολυτέλεια και η θερμή 
φιλοξενία που το χαρα-
κτηρίζουν, θα σας προσφέ-
ρουν διακοπές απόλυτης 
χαλάρωσης!
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Bng Gv

2κλινο 
Bng Sv

2κλινο 
Sup Gv 
J.Suite

2κλινο 
Sup Sv 
J.Suite

2κλινο 
Exe Gv 
J.Suite

2κλινο 
Exe Sv 
J.Suite

1κλινο 
Bng Gv

1κλινο 
Bng Sv

1κλινο 
Exe Gv 
J.Suite

7/4 2 165 € 185 € 185 € 205 € 185 € 205 € 270 € 310 € 310 €

6/4 3 247 € 277 € 277 € 307 € 277 € 307 € 405 € 465 € 465 €

Bng: Bungalow, Sv: Sea View, Gv: Garden View, Sup: Superior, J.Suite: Junior Suite, Exe: Executive, 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών 20€ ανά διανυκτέρευση 
3ο άτομο 50 € ανά διανυκτέρευση 
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση 40 €
Πακέτο ποτών: 7 € ανά άτομο και περιλαμβάνει λευκό και κόκκινο κρασί, βαρελίσια μπύρα, νερό και αναψυκτικά 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Εορταστική πλήρης διατροφή σε 
πλούσιους μπουφέδες στο κεντρικό 
εστιατόριο του ξενοδοχείου 
✓ Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο 
σε πλούσιο μπουφέ με επιλογές 
νηστίσιμες και μη  
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό 
Αναστάσιμο Δείπνο υπό τους ήχους 
ζωντανής μουσικής 
✓ Κυριακή του Πάσχα: Ψήσιμο του 
παραδοσιακού οβελία μπροστά στη 
θάλασσα, όπου θα προσφέρεται 
ούζο και λαχταριστοί μεζέδες. Πλή-
ρες εορταστικό γεύμα σε μπουφέ με 
ατέλειωτο γλέντι με παραδοσιακό 
χορευτικό συγκρότημα 
✓ Πλήρης παιδική απασχόληση 
καθημερινά 10:00 - 18:00

✓ Καθημερινή μουσική με πιάνο
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ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Kalamaki Beach
Σύγχρονο ξενοδοχείο, πολύ κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, αλλά και στο κοσμο-

πολίτικο Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο! Αποτελεί ιδανικό καταφύγιο, τόσο για 

ήρεμες όσο και για διασκεδαστικές διακοπές, με υπέροχη θέα στη θάλασσα και το 

πράσινο που το περιβάλλει. 

Διαθέτει 80 ανακαινισμένα δωμάτια, με πληθώρα ανέσεων και παροχών. Διαθέτει 

επίσης εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα τηλεόρασης, παιδική χαρά, γήπεδα για αθλοπαι-

διές, πινγκ πονγκ.

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

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

6-12

7/4 2 155 € 70 € 220 € 270 € 70 €

6/4 3 232 € 100 € 330 € 405 € 100 €

Eco: 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 €
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Ημιδιατροφή & κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων

✓ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά 

✓ Πασχαλινό γεύμα και γλέντι στον κήπο του 
ξενοδοχείου με μουσική

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Alkyon Resort & Spa
Το Alkyon Resort σάς υποδέχεται στο Βραχάτι, 80μ. από τη θάλασσα και μόλις 

120χλμ. από την Αθήνα. Το συγκρότημα αποτελείται από 12 κτίρια, με 139 δωμάτια 

και 26 υπερπολυτελείς σουίτες, όλα με θέρμανση, κλιματισμό, TV, τηλέφωνο, μίνι 

μπαρ, χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ. Mεζονέτες και Superior ιδανικά για οικογένειες.

Λειτουργούν εστιατόριο, μπαρ, σαλόνια, μπιλιάρδο, πινγκ πονγκ, παιδική χαρά, 

αίθουσα επιτραπέζιων, Internet, πάρκινγκ, καθώς και το υπερσύγχρονο Alkyon Spa 

Center.

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)

7/4 2 188 € 207 € 226 € 275 € 287 € 512 €

6/4 3 249 € 278 € 309 € 385 € 375 € 705 €

5/4, 6/4 4 295 € 332 € 371 € 470 € 430 € 865 €

Std: Standard, Sup: Superior, Exe: Executive, J.Suite: Junior Suite

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Sup και J.Suite
2ο παιδί 4-12 ετών -50% σε Sup και J.Suite. 3ο άτομο -30 %
*Συνολική τιμή για 4 άτομα. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 €
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Ποτό καλωσορίσματος & καλαθάκι με κουλουράκια και  
χχχκόκκινα αυγά
✓ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά 
✓ Ούζο και ποικιλία μεζέδων την Κυριακή του Πάσχα 
✓ Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακούς χορούς και γλέντι με 
χχχμουσική από DJ
✓ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και 
χχχτου γυμναστηρίου
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Με περισσότερα από 35 χρόνια 

προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, 

το Pappas Hotel αποτελεί ολοκλη-

ρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. 

Το ξενοδοχείο Pappas προσφέρει ένα 

ιδιαίτερα προσεγμένο περιβάλλον, που 

εξασφαλίζει άνεση στη διαμονή και 

διακριτικότητα στην εξυπηρέτηση.

Βρίσκεται στην περιοχή Πεζούλια, 

στο Πευκάκι, 1,5χλμ. από το Λουτράκι 

και 2χλμ. από το Καζίνο, πάνω σε μια 

οργανωμένη παραλία.

Φιλοξενία

Αποτελείται από 100 δωμάτια (τα 36 

από αυτά ανακαινισμένα το 2017) με 

μοναδική θέα στον Κορινθιακό, στον 

καταπράσινο κήπο και στα Γεράνια Όρη. 

Διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 

TV, ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες 

ασφαλείας, τηλέφωνο, μουσική, 

μπαλκόνι.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στις παροχές του Pappas Hotel 

περιλαμβάνεται εστιατόριο, ταβέρνα με 

μαγευτική θέα θάλασσα, μπαρ, κλαμπ, 

πισίνα, πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους 

μικρούς επισκέπτες. Στην παραλία θα 

απολαύσετε αξέχαστα ηλιοβασιλέματα 

δίπλα στο κύμα. Για την επικοινωνία 

σας υπάρχει δωρεάν ασύρματη σύν-

δεση στο Internet, καθώς και Internet 

corner.

Το ξενοδοχείο Pappas εκ-

φράζει την ελληνική φιλο-

ξενία για περισσότερα από 

35 χρόνια, αντιπροσωπεύ-

οντας την ευγένεια και 

την άψογη εξυπηρέτηση 

σε συνδυασμό με όλες τις 

σύγχρονες ανέσεις.

Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη 
Παρασκευή
Δείπνο σε  μπουφέ με νηστίσιμα και μη 
εδέσματα.

Μεγάλο Σάββατο
Πλούσιο πρωινό & Αναστάσιμο δείπνο 
σε μπουφέ.
Kυριακή του Πάσχα
Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Απο-
λαύστε στον κήπο του ξενοδοχείου 
κρασί  με μεζεδάκια κατά τη διάρκεια 
του ψησίματος του αρνιού με συνο-
δεία παραδοσιακών χορών. Το βράδυ 
διασκέδαση με ζωντανή μουσική στο 
μπαρ του ξενοδοχείου.

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Pappas Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ •  
1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ & 2o ΠΑΙΔΙ EΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Mv

3ο 
άτομο

1κλινο 
Mv

2κλινο 
Sv

3ο 
άτομο

1κλινο 
Sv

2ο παιδί 
6-12

7/4 2 99 € 75 € 125 € 115 € 85 € 147 € 40 €

6/4 3 139 € 105 € 176 € 165 € 122 € 222 € 55 €

5/4, 6/4 4 182 € 137 € 230 € 215 € 168 € 292 € 65 €

Μv: Mountain View, Sv: Sea View

Για διαμονή σε Bungalow ισχύουν οι τιμές των Sv δωματίων
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Bng
Επιβάρυνση για ανακαινισμένα Superior δωμάτια 15€ το δωμάτιο τη βραδιά
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση 40 €
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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ΜΑΤΙ, ΑΤΤΙΚΗ

Ramada Attica Riviera
Χάρη στην προνομιακή του τοποθεσία, το Ramada Attica Riviera αποτελεί εξαιρε-

τική επιλογή για μοναδική διαμονή και εκλεπτυσμένες υπηρεσίες, σε απόσταση 

μόλις 25χλμ. από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και 15χλμ. από το αεροδρόμιο.

Απολαύστε άνεση και χαλάρωση σε πλήρως λειτουργικά, ευρύχωρα δωμάτια και 

σουίτες με ιδιωτικό μπαλκόνι και με μια πληθώρα παροχών και ανέσεων, όπως 

κλιματισμό, δορυφορική LCD TV, ψυγείο και χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με μπανιέρα 

και καλλυντικά. 

Στο ξενοδοχείο λειτουργεί πισίνα, κέντρο ευεξίας, εστιατόριο, μπαρ, δωρεάν Wi-Fi.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Sup Mv

2κλινο 
Sup Ssv

2κλινο 
Sup Sv

1κλινο 
Sup Mv

1κλινο Sup 
Ssv

1κλινο 
Sup Sv

6/4 3 195 € 210 € 240 € 300 € 330 € 390 €

Sup: Superior,  Mv: Mountain View,  Ssv: Side Sea View,  Sv: Sea View,  

1ο παιδί έως 13 ετών 10€ ανά διανυκτέρευση
2ο παιδί έως 13 ετών 35€ ανά διανυκτέρευση
3ο άτομο 55€ ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με 
νηστίσιμες και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο
✓ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με 
μουσική

ΣΟΥΝΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ

Grecotel Cape Sounio
Το Grecotel Cape Sounio βρίσκεται σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία του 

κόσμου φορτισμένο με τον Μύθο του Αιγαίου. Διαθέτει πολυτελείς βίλες και 

μπανγκαλόου μοναδικής αισθητικής, που αγναντεύουν το Ναό του Ποσειδώνα 

μέσα από τα πεύκα του Αττικού τοπίου.

Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε ποικιλία εστιατορίων με καταπληκτική θέα στο Ναό 

του Ποσειδώνα, με επιλογές από ελληνική και διεθνή κουζίνα. Στο Elixir Spa θα 

απολαύσετε μοναδικές θεραπείες αναζωογόνησης για σώμα και πνεύμα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ+ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ+ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Sup 
Bng Mv

2κλινο Sup 
Bng Ssv

2κλινο Dlx 
Bng Sv

*Family Bng 
Mv (2+2)

6/4 3 442 € 457 € 472 € 1.020 €

6/4 4  516 € 533 € 551 € 1.105 €

Sup: Superior, Bng: Bungalow, Dlx: Deluxe, Mv: Mountain View, Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View, 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών. 3ο άτομο 50 € ανά διανυκτέρευση
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Αναστάσιμο Δείπνο το Μ.Σάββατο & πλούσιο 
Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα
✓ ΔΩΡΕΑΝ διατροφή για τα παιδιά σε μπουφέ στο Tasty 
Corner 11:00-17:00 και στα εορταστικά γεύματα.
✓ Παιδική απασχόληση στον παιδότοπο της Grecoland
✓ 20% έκπτωση σε επιλεγμένες θεραπείες του Spa & 
ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας, 
της σάουνα, των γηπέδων τένις και του γυμναστηρίου.
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Μοναδικό ξενοδοχείο στον Πόρο, η 

καλύτερη επιλογή για όσους αποζητούν 

να περάσουν στιγμές χαλάρωσης και 

ανανέωσης σε ένα μοναδικό φυσικό 

περιβάλλον. Η εξυπηρετική θέση του 

ξενοδοχείου, 3,5χλμ. από το λιμάνι του 

Πόρου στην περιοχή Μοναστήρι, πάνω 

σε καταπράσινη πλαγιά που καταλήγει 

στα κρυστάλλινα νερά του Μοναστη-

ριακού Κόλπου, αποτελεί ένα από τα 

πολλά πλεονεκτήματά του.

Φιλοξενία

Κάθε ένα από τα 120 δωμάτια του 

Sirene Blue Resort διαθέτει ιδιωτικό 

μπαλκόνι με απέραντη θέα και πλούσιο 

εξοπλισμό. Στα ανακαινισμένα δωμάτια 

το απέριττο στιλ συναντά τη διακρι-

τική πολυτέλεια, καθώς και όλες τις 

σύγχρονες ανέσεις.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Το ξενοδοχείο στον Πόρο διαθέτει 2 

πισίνες, ιδιωτική παραλία με ταβέρνα 

και beach bar, lobby bar με υπέροχη 

βεράντα, Roof Garden Restaurant, γή-

πεδα για αθλήματα όπως μίνι γκολφ και 

τένις, προσφέρει μαθήματα ιππασίας, 

στεγασμένο και εξωτερικό παιδότοπο 

με οργανωμένη απασχόληση.

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ, ΠΟΡΟΣ

Sirene Blue Resort 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ! 

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Classic

2κλινο 
Deluxe 3ο άτομο Παιδί  

4-12
Παιδί  
12-18

6/4 3 340 € 430 € 240 € 105 € 165 €

5/4 4* 390 € 500 € 320 € 140 € 220 €

Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με ποικιλία από νηστίσιμες και αρτύσιμες επιλογές
Μ. Σάββατο: Εορταστικός παραδοσιακός μπουφές Show Stand με μαγειρίτσα & ζωντανή μουσική!
Κυριακή του Πάσχα: Ψήσιμο αρνιού στο χώρο του Beach Bar - Taverna (με συνοδεία παραδοσιακών μεζέδων 
και ούζου). Παραδοσιακός Πασχαλινός μπουφές Ζωντανή μουσική

*Η 4η διανυκτέρευση περιλαμβάνει μόνο πρωινό
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Classic

2κλινο  
Sea View

2κλινο 
Superior 

1κλινο 
Classic

1κλινο  
Sea View

7/4 2 189 € 200 € 215 € 238 € 288 €

6/4 3 255 € 292 € 315 € 357 € 398 €

Παιδί 3-12 ετών-50% στην κατ’ άτομο τιμή. 3ο άτομο -30% στην κατά άτμο τιμή.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4) 

ΠΟΡΟΣ

Xenia Poros Image
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Ένα θαυμάσιο ξενοδοχειακό συγκρό-

τημα σε αυθεντικό ύφος φιλόξενου 

Ελληνικού χωριού, που βρίσκεται στη 

βόρεια ακτή της Πελοποννήσου, 800 

μέτρα από το γραφικό χωριό Λόγγος 

και 8χλμ. μετά το Αίγιο. 

Φιλοξενία

Το ξενοδοχείο προσφέρει 115 

Standard δωμάτια στο κεντρικό κτίριο. 

Απολαύστε υψηλή ποιότητα, άριστες 

υπηρεσίες σε δωμάτια με θέα τον 

Κορινθιακό. Όλα περιλαμβάνουν 

μπαλκόνι ή βεράντα, κλιματισμό, 

δορυφορική TV, μπάνιο, μίνι μπαρ, 

απευθείας τηλέφωνο, είδη προσωπι-

κής υγιεινής πολυτελείας. 

Επιπλέον, στους κοινόχρηστους 

χώρους προσφέρεται Wi-Fi, ενώ το 

ξενοδοχείο διαθέτει ειδικά εξοπλισμέ-

να δωμάτια για ΑΜΕΑ.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Για το χρόνο της χαλάρωσής σας στο 

ξενοδοχείο υπάρχει μπαρ για καφέ 

και ποτό, εστιατόριο μπουφέ, σαλόνι, 

αίθουσα TV. Ανάλογα με την εποχή 

προσφέρεται πληθώρα δραστηριο-

τήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται 

σπορ σε γήπεδα και χώρους αθλο-

παιδιών, χαλάρωση στην παραλία, 

θεματικές βραδιές, περίπατοι στους 

φροντισμένους κήπους.

Για τους πιο νεαρούς φιλοξενούμε-

νους υπάρχει παιδική χαρά, καθώς 

και υπηρεσίες φύλαξης που δίνουν 

ελεύθερο χρόνο στους γονείς τους.

Τέλος, για τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης το Long Beach Resort 

διαθέτει ασφαλή χώρο στάθμευσης 

προς χρήση από τους πελάτες.

ΛΟΓΓΟΣ, ΑΙΓΙΟ

Long Beach
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΑΠΟ DJ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ • ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

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

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

7/4 2 125 € 95 € 185 € 65 €

6/4 3 163 € 135 € 265 € 85 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Χτισμένο μέσα σε μια 

καταπληκτική έκταση 25 

στρεμμάτων με πράσινο, 

πάνω σε μια υπέροχη πα-

ραλία, αποπνέει μια ζεστή 

«οικογενειακή» ατμόσφαι-

ρα και εγγυάται ποιοτική 

διαμονή.

✓ Πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό  
και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ 
✓ Ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων: Κρασί, βαρελίσια μπύρα 
και αναψυκτικά 
✓ Νηστίσιμο και μη νηστίμο μπουφέ 
την Μεγάλη Παρασκευή 
✓ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα 
το Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση  
✓ Πασχαλινό γλέντι με μουσική από 
DJ και μεζέ κατά τη διάρκεια του 
ψησίματος του οβελία την Κυριακή 
του Πάσχα 
✓ Καθημερινή δημιουργική παιδική 
απασχόληση
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Μ. Παρασκευή: Διακοφτό - Οδοντωτός - Σπήλαιο Λιμνών - Καλάβρυτα
Πρωινή αναχώρηση για μια καταπληκτική διαδρομή από το Διακοφτό στα 
Καλάβρυτα με τον Οδοντωτό σιδηρόδρομο. Επιβίβαση στο πούλμαν και 
μετάβαση στο χωριό Καστριά, όπου βρίσκεται το Σπήλαιο Λιμνών. Ελεύθερος 
χρόνος στην πόλη των Καλαβρύτων για γεύμα και ψώνια. Άφιξη στο ξενοδο-
χείο LONG BEACH 3*SUP στο Λόγγο Αιγίου. Τακτοποίηση και μετάβαση στην 
Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Ορεινή Ναυπακτία - Μονή Βαρνάκοβας - Χώρα - Ελατού
Πρωινό και αναχώρηση για την Ορεινή Ναυπακτία, όπου θα επισκεφθούμε την 
ιστορική Μονή Βαρνάκοβας. Επόμενη στάση στην Ελατού, σε υψόμετρο 1000μ. 
Συνεχίζουμε την ορεινή διαδρομή μας και φθάνουμε στην Άνω Χώρα, όπου θα 
έχουμε χρόνο για γεύμα, και το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στη Ναύπα-
κτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μετάβαση στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Άγιος Ανδρέας
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος, καθώς ψήνεται ο οβελίας, με μεζεδάκι στον 
κήπο του ξενοδοχείου. Aκολουθεί Πασχαλινό γεύμα με μουσική. Το απόγευμα 
θα μεταφερθούμε στην Πάτρα και θα επισκεφθούμε την εκκλησία του πολιού-
χου Αγ. Ανδρέα. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Χωριά Ζήρειας - Λ. Στυμφαλία - Λ. Δόξα - Μονή Αγίου Γεωρ-
γίου - Καστανιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα χωριά Ζήρειας και τον υδροβιότοπο της 
Λίμνης Στυμφαλίας. Συνεχίζουμε για τη μαγευτική τεχνητή Λίμνη Δόξα με το 
εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, που καθρεπτίζεται στα πράσινα νερά της και 
το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με το κρυφό σχολειό. Επόμενος 
σταθμός μας ο παραδοσιακός οικισμός Καστανιά. Χρόνος για γεύμα και 
πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ 

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

7/4 Smile Price 3 170 € 153 € 216 € 77 €

7/4 3 189 € 170 € 240 € 85 €

6/4 Smile Price 4 219 € 198 € 297 € 95 €

6/4 4 243 € 220 € 330 € 105 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις που έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Long Beach 3*Sup στον Λόγγο Αιγίου • Ημιδιατροφή καθη-
μερινά • Αναστάσιμο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων: 
Κρασί, βαρελίσια μπύρα και αναψυκτικά • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Εισιτήριο για τον Οδοντωτό • Αρχη-
γός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσο-
δος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Καλάβρυτα - Οδοντωτός 

Χωριά Ζήρειας

Δώρο!
To εισιτήριο

για τον  
Οδοντωτό 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30
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ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ, ΗΛΕΙΑ

Grecotel  
Olympia Riviera
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ • ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

• 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Πάνω σε μια χρυσαφένια αμμουδιά 2 

χιλιομέτρων, περικυκλωμένη από τα 

καταγάλανα νερά του Ιονίου, βραβευ-

μένη με τη Γαλάζια Σημαία, απλώνεται 

στο μεγαλείο των 2000 στρεμμάτων του 

το θαυμάσιο θέρετρο Olympia Riviera 

Thalasso, ένα καταφύγιο ηρεμίας και 

χαλάρωσης που «πλημμυρίζει» πολυ-

τέλεια, άνεση και πλούσιες παροχές.

Φιλοξενία
Για τη διαμονή σας το συγκρότημα 

Olympia Riviera προσφέρει μια σειρά 

από δωμάτια, μπανγκαλόου και βίλες, 

όλα με απίθανη θέα και υψηλού 

επιπέδου διακόσμηση και διαρρύθμιση, 

μπαλκόνια ή βεράντες, κλιματισμό, 

δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, 

μπουρνούζια, πετσέτες και παντόφλες, 

σεσουάρ, επώνυμα καλλυντικά, δωρε-

άν Wi-Fi, ψυγείο.

Εγκαταστάσεις - παροχές
Οι ξένοιαστες στιγμές στην απέραντη 

παραλία των Λουτρών Κυλλήνης, 

ακριβώς μπροστά στο ξενοδοχείο, θα 

συμπληρωθούν με ατελείωτο παιχνίδι 

στο νερό στις υπέροχες πισίνες του 

συγκροτήματος. Επίσης, υπάρχουν 

εστιατόρια, μπαρ, beach bar, το κέντρο 

θαλασσοθεραπείας-Spa, δροσερές 

βεράντες, πληθώρα δραστηριοτήτων 

και θαλασσίων σπορ, Internet παντού 

και ξεχωριστή δωρεάν Internet corner.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Sea View *Family (2+2) Sea View

6/4 3 375 € 910 €

6/4 4 437 € 1.065 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
2ο και 3ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Family Room
*Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Παρθένα φύση, πολυτέ-
λεια, γκουρμέ εστιατόρια 
και ψυχαγωγία για όλη 
την οικογένεια! Αυτό το 
Πάσχα απολαύστε την 
φιλοξενία της Grecotel  
και ζήστε αξέχαστες 
στιγμές χαλάρωσης και 
πολυτέλειας στο απόλυτο 
θέρετρο-spa!

Εορταστικά γεύματα
✓ Πλούσια Ημιδιατροφή σε μπουφέ 
καθημερινά με ποτά*
✓ Αναστάσιμο Δείπνο & Πασχαλινό 
γεύμα σε μπουφέ με ποτά* 
✓ Πασχαλινές Λιχουδιές στο δωμάτιο

Taster Corner
✓ Οι μικροί μπόμπιρες απολαμβάνουν 
ολόφρεσκα γεύματα και γλυκούς πει-
ρασμούς χωρίς καμία επιπλέον χρέωση 
από το πρωί έως το απόγευμα!

Grecoland Club
✓ Mαγευτική παιδική χαρά, πρόγραμμα 
ψυχαγωγίας από έμπειρους ψυχα-
γωγούς, δημιουργικά & περιπετειώδη 
παιχνίδια, παιδικές παραστάσεις!

*ποτά: (κρασί, νερό, μπύρες, αναψυκτικά)
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Η πολυτελής διαμονή βρίσκει εδώ 

τον ορισμό της. Το The Westin Resort, 

Costa Navarino άνοιξε τον Ιούνιο του 

2010 και βρίσκεται δίπλα στις ακτές του 

Ιονίου Πελάγους, στην παραλία The 

Dunes Beach, 291χλμ. από την Αθήνα 

και μόλις 54χλμ. από την Καλαμάτα. Σε 

ένα υπέροχο φυσικό τοπίο, κοντά στο 

ξακουστό χωριό Ρωμανός, με τεχνο-

τροπία που θυμίζει παλιά Μεσσηνιακά 

αρχοντικά.

Διαμονή

Διαθέτει 445 πανέμορφα Deluxe δωμά-

τια, οικογενειακά δωμάτια και σουίτες 

με μεγάλα μπαλκόνια, απρόσκοπτη 

θέα στο Ιόνιο από τα περισσότερα, ιδιω-

τικές πισίνες υπερχείλισης, διακριτική 

πολυτέλεια.

Εγκαταστάσεις - παροχές

Στο The Westin Resort, Costa Navarino, 

θα βρείτε τρία εστιατόρια, που σερβί-

ρουν διεθνή και Ελληνική κουζίνα, bar 

& grill δίπλα στην πισίνα καθώς και ένα 

κλασικό Αμερικανικό εστιατόριο.

Στιγμές χαλάρωσης υπόσχονται οι 

μεγάλες πισίνες με μπαρ, καθώς και 

πληθώρα υπαίθριων καθιστικών με θέα 

τη θάλασσα.

Επιπλέον, προσφέρονται παιδική απα-

σχόληση, γήπεδα γκολφ και υπηρεσίες 

ευεξίας από το Anazoe Spa.

ΠΥΛΟΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ

The Westin Resort 

Costa Navarino
ΔΕΙΠΝΟ ΤΗΝ Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Απόλυτη χαλάρωση και 

ανανέωση στη Μεσση-

νιακή φύση στον πρώτο, 

ολοκληρωμένο, περιβαλ-

λοντικά υπεύθυνο τουρι-

στικό προορισμό υψηλών 

προδιαγραφών στην 

Ελλάδα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΑΚΕΤΟ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο  
Dlx Sv

2κλινο  
Sup Gv

2κλινο  
Infinity Rv

2κλινο 
Premium Sf

2κλινο Sup 
Infinity Rv

2κλινο Family 
Suite Gv 3ο άτομο Παιδί  

έως 12 ετών

6/4 3 667 € 700 € 733 € 765 € 783 € 831 € 402 € 142 €

5/4, 6/4 4* 750 € 782 € 816 € 848 € 864 € 914 € 451 € 154 €

Dlx: Deluxe, Sv: Sea View, Sup: Superior, Gv: Garden View, Rv: Resort View, Sf: Sea Front

Πασχαλινό πακέτο: Πρωινό καθημερινά • Δείπνο την Μ.Παρασκευή • Δείπνο το Μ.Σάββατο • Γεύμα την Κυριακή του Πάσχα.
*Η 4η διανυκτέρευση περιλαμβάνει μόνο πρωινό.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

✓ Πρωινό σε μπουφέ καθημερινά

✓ Πασχαλινές λιχουδιές καλωσορί-
σματος στο δωμάτιο

✓ Νηστίσιμο δείπνο τη Μ. Παρασκευή

✓ Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σάββατο

✓ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή 
του Πάσχα, με ορεκτικά (από 11 π.μ.) 
και πρόγραμμα διασκέδασης με 
παραδοσιακή μουσική και χορούς

*Τα γεύματα περιλαμβάνουν τοπικό 
κρασί και μπύρα, αναψυκτικά
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μυστράς - Γύθειο - Αρεόπολη Πρωινή αναχώρηση 
και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον ιστορικό Μυστρά, την καλύτερα σωζόμενη 
Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Στη 
συνέχεια μετάβαση στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. 
Το απόγευμα άφιξη στην Αρεόπολη, στο ξενοδοχείο KASTRO MAINI 2*. Τακτοποίηση 
στα δωμάτια, ξεκούραση και μετάβαση στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπήλαιο Διρού - Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Γερολιμένας 
Πρωινό και αρχίζουμε τις επισκέψεις με το σπήλαιο Γλυφάδα του Διρού (βαρκάδα). 
Συνεχίζουμε με τον οικισμό της Κυπάρισσου, που είναι χτισμένος στη θέση της 
αρχαίας Καινήπολης. Στον οικισμό Κοίτα θα δούμε τα πυργόσπιτα και τα σπουδαία 
Βυζαντινά μνημεία. Συνεχίζουμε για τον πιο διάσημο οχυρωμένο οικισμό της 
Μάνης, τη Βάθεια. Καθ’ οδόν για το Ταίναρο θα δούμε πολλούς πύργους, καθώς και 
τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Επόμενος σταθμός το λιμάνι του Πόρτο Κάγιο, κάτω 
από το κάστρο του 1565. Κατά την επιστροφή στο ξενοδοχείο θα πιούμε καφέ στον 
απάνεμο όρμο του Γερολιμένα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ μετάβαση 
στην Ανάσταση-Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Αρεόπολη - Λιμένι Πρωινό με τοπικά 
προϊόντα και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα, με τον οβελία να 
«κυριαρχεί» και αρκετά τοπικά εδέσματα. Το απόγευμα βόλτα στην Αρεόπολη, όπου 
θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό κέντρο και τον Ναό των Παμμεγίστων 
Ταξιαρχών. Τελευταίος σταθμός μας το παραθαλάσσιο Λιμένι για περίπατο και καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Οίτυλο - Στούπα - Καρδαμύλη - Κα-
λαμάτα - Αθήνα Πρωινό και ξεκινάμε για τη Μεσ-
σηνιακή Μάνη, περνώντας από το Οίτυλο, τη Στούπα 
και τη γραφική Καρδαμύλη. Επίσκεψη στο οχυρό 
συγκρότημα των Μούρτζινων. Συνεχίζουμε για την 
Καλαμάτα και την πολιούχο Υπαπαντή και ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα και γεύμα στο ιστορικό κέντρο. 
Αναχώρηση για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 4 265 € 230 € 365 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Kastro Maini 2* στην Αρεόπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Η ξε-
νάγηση στο Μυστρά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός 
φόρος διαμονής (σελ. 4) 

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Νεάπολη - Κύθηρα 
Αναχώρηση από Αθήνα για Νεάπολη, όπου θα επιβιβασθούμε στο πλοίο για το 

πανέμορφο νησί των Κυθήρων. Επίσκεψη στην Αγία Μόνη κι ύστερα άφιξη στην 

Αγία Πελαγία, στο ξενοδοχείο VENARDOS 3*. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 

μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο. 

Μ. Σάββατο: Χώρα - Καψάλι - Λιβάδι 
Πρωινό και η μέρα μας ξεκινά με την πρωτεύουσα του νησιού, τη Χώρα, με το 

Μεσαιωνικό κάστρο, τα στενά δρομάκια και το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε το Καψάλι, το Λιβάδι και το Κάτω Λιβάδι, όπου θα 

δούμε την Παναγία Κοντολετού, το Βυζαντινό Μουσείο και την εκκλησία της Ανα-

λήψεως. Θα καταλήξουμε στον Άγιο Θεόδωρο, προστάτη του νησιού. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο! 

Κυριακή Πάσχα: Μυλοπόταμος - Πασχαλινό γεύμα - Ποταμός 
Πρωινό και ξεκινάμε για τον παραδοσιακό Μυλοπόταμο, σε μία από τις ωραιότε-

ρες τοποθεσίες του νησιού, με πλούσια βλάστηση και τρεχούμενα νερά. Επιστρο-

φή στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα. Αργά το απόγευμα θα επισκεφθούμε 

το γραφικό χωριό Ποταμός, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του νησιού 

που διατηρεί τη γραφικότητά του με τα παραδοσιακά και νεοκλασικά σπίτια. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα στενά σοκάκια και ψώνια στα καταστήματα με 

τα παραδοσιακά προϊόντα. 

Δευτέρα: Αβλέμονας - Νεάπολη - Αθήνα 
Πρωινό και αποχαιρετούμε το όμορφο νησί, αφού 

πρώτα επισκεφθούμε το παραθαλάσσιο χωριό 

Αβλέμονα, με τους μικρούς κολπίσκους και το 

Ενετικό κάστρο που δημιουργούν ένα απίστευτα 

γοητευτικό φυσικό σκηνικό. Μετάβαση στο λιμάνι 

και επιβίβαση στο πλοίο για τη Νεάπολη. Πορεία 

επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 4 259 € 225 € 320 € 205 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια φέρι-μποτ για Κύθηρα • Διαμονή στο ξενοδοχείο Venardos 3* στην Αγία 
Πελαγία • Ημιδιατροφή καθημερινά σε τοπικά εστιατόρια • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση 
της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περι-
λαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πανοραμικός Γύρος

Κυθήρων

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 05:30 

VENARDOS HOTEL

Αρεόπολη-Καρδαμύλη 

Παραδοσιακή Μάνη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

KASTRO ΜΑΙΝΙ
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ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Messina Resort
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΠΟΤΑ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΜΕ ΠΟΤΑ & 

ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο  
Stu

3ο άτομο 
Stu

2κλινο  
Mez

3ο άτομο 
Mez

1κλινο  
Stu

7/4 2 119 € 95 € 129 € 105 € 160 €

6/4 3 155 € 115 € 170 € 130 € 210 €

Stu: Studio, Mez: Mezonette 

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών -50%.
Απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό) στο Αναστάσιμο δείπνο το Μ.Σάββατο 
και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι την Κυριακή του Πάσχα.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Ένα σύγχρονο και παραδοσιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα, χτισμένο λίγα μέτρα 

από την παραλία του Καλού Νερού και το οικολογικό πάρκο προστασίας και 

μελέτης της χελώνας Caretta caretta. Πλήρως εναρμονισμένο με το πανέμορφο 

Μεσσηνιακό φυσικό τοπίο, μόλις 7χλμ. από τη γραφική Κυπαρισσία.

Η μονάδα αποτελείται από 10 κτίρια με ευρύχωρα δωμάτια, με διπλό κρεβάτι 

μπάνιο, τηλέφωνο, μίνι μπαρ, δορυφορική TV, μουσική, κλιματισμό, σεσουάρ.  

Το Messina Resort διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καθιστικό, Wi-Fi, πάρκινγκ.

Δώρo!
H ξενάγηση στη 

Μεσσήνη

MESSINA RESORTMESSINA RESORT

Καλαμάτα-Αρχαία Ολυμπία

Πύλος-Μεθώνη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Αρχαία Μεσσήνη - Κυπαρισσία Πρωινή 
αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αρχαία 
Μεσσήνη. Σημαντική αρχαία πόλη με ιερά οικοδομήματα, οχυρώσεις, ταφικά 
μνημεία και κατοικίες. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συνεχίζουμε για την 
Κυπαρισσία, που βρίσκεται στους πρόποδες ενός λόφου με τα ερείπια Ενετι-
κού κάστρου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για το ξενοδοχείο MESSINA 
RESORT 4* στο Καλό Νερό. Το βράδυ μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Αρχαία Ολυμπία Πρωινό και αναχώρηση μέσω μιας όμορφης 
διαδρομής για την Ολυμπία, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο και τον 
Αρχαιολογικό χώρο. Το μουσείο περιλαμβάνει έκθεση ευρημάτων από τις 
ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Πύλος - Μεθώνη Πρωινό και ελεύ-
θερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία 
με ουζάκι & μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα 
αναχώρηση για την όμορφη Πύλο, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε δύο 
λόφους, με ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα κάστρα της Ελλάδας στο ψη-
λότερο σημείο της. Επόμενος σταθμός η Μεθώνη, όπου θα επισκεφθούμε το 
Ενετικό κάστρο με το Μπούρτζι (αν είναι ανοιχτό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Καλαμάτα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την Καλαμάτα και 
το ιστορικό της κέντρο, όπου βρίσκονται τα περισσότερα αξιοθέατα. Θα ξεκι-
νήσουμε τις επισκέψεις μας με την πολιούχο Υπαπαντή. Χρόνος για γεύμα και 
βόλτα στην παλιά πόλη με τα στενά δρομάκια και τα καταστήματα. Επίσκεψη 
στο Πάρκο Σιδηροδρόμων και πορεία για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 3ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 2η μέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Stu

3ο άτομο 
Stu 

2κλινο 
Mez

3 άτομο 
Mez

1κλινο  
Stu

7/4 Smile Price 3 175 € 152 € 184 € 170 € 211 €

7/4 3 195 € 169 € 205 € 189 € 235 €

6/4 Smile Price 4 212 € 185 € 225 € 189 € 252 €

6/4 4 235 € 205 € 250 € 210 € 280 €

Stu: Studio, Mez: Mezonette

Οι τιμές Smile Price ισχύει για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Messina Resort 4* στην Κυπαρισσία • Ημιδιατρο-
φή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με απεριόριστη κατανάλωση ποτών - Γλέντι 
στη θέση της ημιδιατροφής • Ξενάγηση στη Μεσσήνη • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος 
σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00
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Μοναδικό Πάσχα στην πετρόχτιση

Λακωνική Μάνη
Μυστράς - Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο - Αρεόπολη - Σπήλαια Διρού -  
Γερολιµένας - Βάθεια - Μονεµβασιά ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μυστράς - 
Σπάρτη - Μουσείο Ελιάς - Γύθειο
Αναχώρηση από Αθήνα και με 
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στον 
ιστορικό Μυστρά. Συνεχίζουμε για τη 
Σπάρτη, όπου θα επισκεφθούμε ένα 
διαφορετικό μουσείο, αυτό της Ελιάς 
και του Ελληνικού Λαδιού. Αργότερα 
θα περιηγηθούμε στο γραφικό πα-
ραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα 
νεοκλασικά και το νησιώτικο χρώμα. 
Βόλτα στο νησάκι Κρανάη (όπου, 
σύμφωνα με τη μυθολογία, κατέφυγε ο 
Πάρης με την Ωραία Ελένη φεύγοντας 
από την Τροία). Άφιξη στο ξενοδοχείο 
THIRIDES BEACH RESORT 4*, στο 
Μαυροβούνι. Τακτοποίηση στα δωμά-
τια και μετάβαση στην περιφορά του 
Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Αρεόπολη - Σπήλαια 
Διρού - Γερολιμένας - Βάθεια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μάνη, 
με τους πέτρινους πύργους και τα 
οχυρά. Επίσκεψη στα Σπήλαια Διρού 
με βάρκα. Επόμενος σταθμός μας 
ο γραφικός Μανιάτικος Γερολιμέ-
νας, όπου θα κάνουμε στάση για 
καφέ. Συνεχίζουμε για το διάσημο 
οχυρωμένο οικισμό Βάθεια. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε την Αρεόπολη, ιστορικό 

τόπο που διατήρησε την ανεξαρτησία 
του επί τουρκοκρατίας. Χρόνος για 
φαγητό στα παραδοσιακά ταβερνάκια. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση 
και το βράδυ μετάβαση στην Ανάστα-
ση-Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα 
- Γύθειο
Πρωινό με τοπικά προϊόντα και ελεύ-
θερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό 
γεύμα, με τον οβελία να «πρωταγω-
νιστεί» και αρκετά τοπικά εδέσματα. 
Ξεκούραση και το απόγευμα μεταφορά 
στο γραφικό Γύθειο για βόλτα και 
καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Μονεμβασιά - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη ρομα-
ντική καστροπολιτεία Μονεμβασιά. Τα-
ξίδι στη… Μεσαιωνική καθημερινότητα 
με τα μάτια του σήμερα. Περίπατος 
- περιήγηση στο κάστρο με τα Βενετσι-
άνικα και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις 
σαράντα εκκλησίες, τις καμάρες που 
από κάτω τους διασταυρώνονται τα 
γιορτινά λιθόστρωτα με τα πάμπολλα 
μαγαζάκια με τα τοπικά προϊόντα, τα 
μικρά καφενεία κ.ά. Χρόνος για γεύμα 
στα ταβερνάκια. Το απόγευμα πορεία 
επιστροφής στην Αθήνα.

THIRIDES BEACH THIRIDES BEACH

ΤHIRIDES 
BEACH Γύθειο
Ένα νέο πολυτελές ξενοδοχείο, 
ακριβώς μπροστά στην φημισμένη 
παραλία του Μαυροβουνίου. Στο 
Thirides Beach Resort θα έχετε την 
ευκαιρία να απολαύσετε όλες τις σύγ-
χρονες ανέσεις σε συνδυασμό με την 
παραδοσιακή λακωνική φιλοξενία.

THIRIDES BEACH

Nέα  
πρόταση!
Με διαμονή στο 

Thirides  
Beach 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο  
Std 2κλινο Sup 2κλινο  

Dlx
3ο  

άτομο
1κλινο  

Std

6/4 4 279 € 295 € 310 € 230 € 455 €

Std: Standard, Sup: Superior, Dlx: Deluxe,
Τα standard δωμάτια βρίσκονται στον 1ο όροφο. Τα superior και Deluxe δωμάτια βρίσκονται στον 2ο όροφο.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Thirides Beach Resort 4*, στο Μαυροβούνι • Ημιδιατρο-
φή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την 
Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος 
διαμονής (σελ. 4)
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Μυστράς - Καλαμάτα (μέσω Ταϋγέτου) Πρωινή 
αναχώρηση από Αθήνα για τον ιστορικό Μυστρά, τη σπουδαιότερη σωζόμενη 
Βυζαντινή πολιτεία στον Ελλαδικό χώρο. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό και 
συνεχίζουμε για την Καλαμάτα, ακολουθώντας το πέρασμα της Λαγκάδας, μια 
πανέμορφη διαδρομή με φαράγγια, κατακόρυφες πλαγιές και βάραθρα, στο ψη-
λότερο βουνό της Πελοποννήσου, τον Ταΰγετο. Άφιξη στο ξενοδοχείο GRECOTEL 
FILOXENIA HOTEL 4*. Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και μεταφορά στον 
Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Σπήλαια Διρού - Καρδαμύλη - Οίτυλο - Λιμένι - Αρεόπολη 
Πρωινό και αναχώρηση για τα Σπήλαια του Διρού. Στη διαδρομή μας θα κάνουμε 
ενδιάμεσες στάσεις για να θαυμάσουμε τους Πύργους της Μάνης. Επίσκεψη στο 
οχυρό συγκρότημα των Μούρτζινων, το οποίο δωρίσθηκε το 1967 στο Ελληνικό 
δημόσιο για να στεγάσει το Κλασικό, Βυζαντινό και Λαογραφικό Μουσείο. 
Περνώντας από τους οικισμούς Στούπα, Οίτυλο και Λιμένι θα καταλήξουμε στην 
ιστορική Αρεόπολη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Μεσσήνη Πρωινό και ελεύθερος χρόνος 
για να περάσουμε μια χαρούμενη Πασχαλιάτικη μέρα στους ολάνθιστους κήπους 
του ξενοδοχείου, με ουζάκι και μεζεδάκι. Ακολουθεί εορταστικό παραδοσιακό 
γεύμα με γλέντι και χορό. Το απόγευμα μετάβαση στη Μεσσήνη για καφέ και 
περίπατο στα γραφικά δρομάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Καλαμάτα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο της Κα-
λαμάτας. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό, καθώς και στο Λαογραφικό Μουσείο, εάν 
είναι ανοιχτό, και στη συνέχεια θα δούμε τις εκκλησίες των Αγίων Αποστόλων και 
τον Μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Πάρκο 
Σιδηροδρόμων. Ελεύθερος χρόνος για περίπατο στην παλιά πόλη. Το απόγευμα 
πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Std 2κλινο Sup 3ο άτομο 1κλινο Std 1ο παιδί 
4-12

6/4 Smile Price 4 356 € 385 € 180 € 594 € 90 €

6/4 4 375 € 405 € 189 € 625 € 95 €

Std: Standard, Sup: Superior

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Filoxenia Hotel 4*στην Καλαμάτα • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής • 
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Η ξενάγηση στο Μυστρά • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν 
περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός του ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν 
αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο  
Std

2κλινο 
Sup

2κλινο  
Dlx

3ο  
άτομο

1κλινο  
Std

*Family 
(2+2)

6/4 3 292 € 322 € 352 € 60 € 555 € 840 €

5/4, 6/4 4 341 € 376 € 411 € 70 € 647 € 980 €

Std: Standard, Sup: Superior, Dlx: Deluxe,   

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Συνολική τιμή για 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

GRECOTEL FILOXENIA

Μεσσηνιακή Μάνη 

Καλαμάτα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  07:30

✓ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα την  
Κυριακή του Πάσχα με παραδοσιακό γλέντι

✓ Παιδική απασχόληση & πλούσιο παιδικό μπουφέ

✓ Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, της  
εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και της σάουνας 
✓ Δωρεάν Wi-Fi

GRECOTEL FILOXENIA

Δώρο!
Η ξενάγηση 
στο Μυστρά 
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ΑΡΑΧΩΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑ

Anemolia  
Μουntain Resort
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ - ΓΛΕΝΤΙ ME ZΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

• 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

Θα το επιλέξετε για τη διαμονή σας στην 

Αράχωβα γιατί μπορεί να σας προσφέρει 

ισορροπημένες «δόσεις» από όλα αυτά 

που χρειάζεστε για τις διακοπές σας 

στον αγαπημένο χειμερινό προορισμό 

της Ελλάδας. Βρίσκεται, στο πιο όμορφο 

σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, 

σε περίοπτη θέση με μοναδική θέα στις 

βουνοκορφές του Παρνασσού και την 

κοιλάδα των Δελφών.

Φιλοξενία 

Στο Anemolia Μountain Resort θα 

επιλέξετε ανάμεσα σε δίκλινα Standard 

δωμάτια, Executive, Mini Chalet/

Σουίτες και Executive Σουίτες, ανάλογα 

με τις ανάγκες σας και το πλήθος της 

παρέας. Ο βασικός εξοπλισμός των δω-

ματίων περιλαμβάνει μπάνιο ή ντους, 

διπλό κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι, 

τηλεόραση και μίνι ψυγείο. 

Εγκαταστάσεις - παροχές

Ξεκινήστε τη μέρα σας με το απολαυ-

στικό πρωινό από τον μπουφέ του 

Anemolia, που περιλαμβάνει ποικιλία 

από παραδοσιακά προϊόντα, ζεστά και 

κρύα εδέσματα. Το απόγευμα, μετά τις 

εξορμήσεις και τις περιπέτειές σας, 

απολαύστε τη ζεστασιά του τζακιού 

με θέα την κοιλάδα των Δελφώv. Στο 

εστιατόριο του Anemolia θα γευθείτε 

λαχταριστές δημιουργίες της Ελληνικής 

παραδοσιακής και διεθνούς κουζίνας.

Δεν πρέπει να παραλείψετε να κολυ-

μπήσετε στην υπέροχη θερμαινόμενη 

εσωτερική πισίνα του ξενοδοχείου, 

με μοναδική θέα στην κοιλάδα των 

Δελφών. Όσοι δεν θέλουν να αποχω-

ριστούν την καθημερινή τους άσκηση, 

μπορούν να κάνουν την προπόνησή 

τους στο μικρό αλλά σύγχρονο και 

εξοπλισμένο γυμναστήριο με σάουνα.

Ένας συνδυασμός πολυ-

τέλειας, παραδοσιακού 

χαρακτήρα και σύγχρονης 

άνεσης, στο πιο όμορφο 

σημείο της κοσμοπολίτι-

κης Αράχωβας, με μονα-

δική θέα στον Παρνασσό 

και στην κοιλάδα των 

Δελφών

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Exe 3ο άτομο 1κλινο 

Std
1ο παιδί 

7-12

*Family 
Chalet 
(2+2)

6/4 3 199 € 255 € 135 € 305 € 55 € 780 €

5/4 4 255 € 330 € 170 € 390 € 65 € 990 €

Std: Standard, Exe: Executive

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 
*Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ANEMOLIA RESORT

ANEMOLIA RESORT

✓ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✓ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε 
πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμες 
και μη επιλογές
✓ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό 
Αναστάσιμο δείπνο
✓ Κυριακή του Πάσχα: Πασχα-
λινό γεύμα με ζωντανή μουσι-
κή με τον Ηλία Κλωναρίδη
✓ Ελεύθερη χρήση της 
εσωτερικής πισίνας και του 
γυμναστηρίου



35ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Exe 3ο άτομο 1κλινο 

Std
1ο παιδί 

4-6
1ο παιδί 

7-12

6/4 Smile Price 4 251 € 293 € 207 € 329 € 99 € 131 €

6/4 4 279 € 325 € 230 € 365 € 110 € 145 €

Std: Standard, Exe: Executive

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Ξενάγηση στο μουσείο των Δελφών από επίσημο ξεναγό • Το εισιτήριο για τα Τριζόνια • 
Διαμονή στο ξενοδοχείο Anemolia Mountain Resort 4* στην Αράχωβα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο 
δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η 
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Όσιος Λουκάς - Δελφοί - Αράχωβα Πρωινή 
αναχώρηση και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στη Μονή του Οσίου Λουκά, 
το σπουδαιότερο Βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας, στις πλαγιές του Ελικώνα. 
Συνεχίζουμε για τους Δελφούς. Άφιξη κι επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 
(θέατρο-στάδιο) και ακολουθεί ξενάγηση στο Μουσείο των Δελφών από επίσημο 
ξεναγό, όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών και ο εκπληκτικός 
Ηνίοχος. Άφιξη στην Αράχωβα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ANEMOLIA 
MOUNTAIN RESORT 4*. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Λίμνη Μόρνου - Λιδορίκι - Τριζόνια - Γαλαξίδι Πρωινό και 
αναχώρηση για το Λιδορίκι. Στάση για καφέ στην πλατεία του χωριού. Συνε-
χίζουμε για τη Λίμνη Μόρνου, η οποία δημιουργήθηκε το 1979 με κατασκευή 
φράγματος. Μικρή στάση και αναχώρηση για τα Χάνια, απ’ όπου θα περάσουμε 
με το καΐκι σε 5 λεπτά στο καταπράσινο νησάκι Τριζόνια. Στη συνέχεια μετάβαση 
στο Γαλαξίδι για καφέ και βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακο-
λούθηση της Ανάστασης - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Αράχωβα Πρωινό και ελεύθερος χρό-
νος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, απολαμβά-
νοντας ουζάκι με μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα 
βόλτα στην κοσμοπολίτικη Αράχωβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας - Γραβιά - Αγόριανη - Αθήνα 
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, το 
Χάνι της οποίας έχει μετατραπεί σε μουσείο. Τελευταίος μας σταθμός είναι το 
γραφικό χωριό της Αγόριανης (Επτάλοφος), με τις εξαιρετικές ταβέρνες. Επιστρο-
φή στην Αθήνα.

Πάσχα «ντυμένο» με παράδοση

Αράχωβα-Δελφοί

Δώρο!
Η ξενάγηση στο 

Μουσείο των  
Δελφών 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

ANEMOLIA RESORT

ANEMOLIA RESORT

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ!
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ LIVE  

Ο HΛΙΑΣ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ H ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ  ΘΑ ΣΑΣ ΞΕΣΗΚΩΣΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΓΛΕΝΤΙ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΧΟΡΟ!
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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 Ανατολι-

κή φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας τις 

θεραπευτικές 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.

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Mitsis Galini 
Wellness & Spa Resort
ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΛΕΝΤΙ ΜΕ ΖΩΝΤΑΝΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ • ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

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

*Μεζο-
νέτα 

7/4 2 176 € 195 € 232 € 299 € 328 € 545 €

6/4 3 239 € 262 € 320 € 399 € 425 € 770 €

5/4 , 6/4 4 315 € 342 € 413 € 525 € 565 € 1.015 €

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

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών 45€/βραδιά. 3ο άτομο 55€/βραδιά.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 1/3, στις 4 διανυκτερεύσεις η 5η ΔΩΡΟ
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 40 € το άτομο 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Μια αναζωογονητική 

εμπειρία εορταστικών 

διακοπών σε έναν υδάτινο 

παράδεισο που αποτελεί 

τον πιο δημοφιλή τόπο 

ίασης και χαλάρωσης, με 

τα ξακουστά θεραπευτικά 

λουτρά!

Προσφορά!
4 νύχτες + 1 δώρο 

για κρατήσεις  
έως 1/3

Μεγάλη Παρασκευή
Γεύμα και νηστίσιμο δείπνο μπουφέ 
μετά τον Επιτάφιο

Μεγάλο Σάββατο
Γεύμα και Εορταστικό δείπνο μπουφέ 
μετά την Ανάσταση με συνοδεία 
ζωντανής μουσικής

Kυριακή του Πάσχα
Κέρασμα ούζου με μεζέδες στη 
βεράντα του ξενοδοχείου και στη 
συνέχεια Εορταστικό Παραδοσιακό 
γεύμα μπουφέ με συνοδεία ζωντανής 
μουσικής. Δείπνο σε μπουφέ.

Ευεξία
Ελεύθερη χρήση της Εξωτερι-
κής Ιαματικής πισίνας ανά άτομο 
καθημερινά.

Παιδική απασχόληση 
Καθημερινά για παιδιά άνω των 3 
ετών. Μουσικά παιχνίδια, κατασκευ-
ές, προβολές dvd!
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 2κλινο Suite 3ο άτομο 
Suite

6/4 3 255 € 205 € 375 € 290 €

5/4, 6/4 4 320 € 255 € 485 € 365 €

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί 2-12 ετών -50%. Χρήση παρκοκρέβατου 5 € ανά ημέρα
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

COUNTRY CLUB

MONTANA HOTEL

Country Club 
Mικρό Χωριό
Βρίσκεται στο Μικρό Χωριό, 
απέχει 50μ. από παραδοσιακές 
ταβέρνες και καφενεία, ενώ το 
Μεγάλο Χωριό βρίσκεται 2χλμ. 
μακριά. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Std 3ο άτομο 1κλινο 2ο παιδί 2-8

6/4 3 225 € 90 € 389 € 60 €

5/4, 6/4 4 287 € 120 € 495 € 80 €

Std: Standard 

1ο παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Επιβάρυνση για Superior δωμάτιο 12 € το άτομο/διανυκτέρευση.
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Μontana Hotel
Καρπενήσι
Χαλάρωση μέσα σ’ ένα μαγευ-
τικό τοπίο! Το Montana διαθέτει 
αθλητικό κέντρο και Spa με 
2 εσωτερικές θερμαινόμενες 
πισίνες, εστιατόρια κ.α. 

Στην αγκαλιά της φύσης

Καρπενήσι
Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Μικρό & Μεγάλο Χωριό - 
Μ.Προυσού - Φραγκίστα - Μ.Ταρτάνας - Λουτρά Υπάτης 

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Κεφαλόβρυσο - Κορυσχάδες - Καρπενήσι
Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Καρπενήσι. Φτάνουμε στο ιστορικό Κεφαλόβρυ-

σο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε με τον παραδοσιακό οικισμό 

των Κορυσχάδων. Άφιξη στο Καρπενήσι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο της 

επιλογής σας LECADIN 2* ή στο ΜΟNTANA 5*. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Μικρό & Μεγάλο Χωριό - Μ. Προυσού 
Πρωινό & αναχώρηση για το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας Προυσιώτισσας. 

Χρόνος για προσκύνημα και περιήγηση στους χώρους της μονής. Συνεχίζουμε 

για το Μικρό Χωριό, χτισμένο μέσα σε πυκνό ελατοδάσος. Απέναντι είναι το 

Μεγάλο Χωριό, στους πρόποδες του Όρους Χελιδόνα. Επίσκεψη στο Ιστορικό 

Λαογραφικό Μουσείο (αν είναι ανοιχτό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μεταφορά 

στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!

Κυριακή Πάσχα: Ανατ. & Δυτ. Φραγκίστα - Μονή Τατάρνας 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το 

απόγευμα αναχώρηση για τα γραφικά χωριά Ανατολική και Δυτική Φραγκίστα. 

Επίσκεψη στη Μονή Τατάρνας με τις σπάνιες αγιογραφίες. Από μακριά θα 

αγναντέψουμε τη Λίμνη Κρεμαστών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δεύτερα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης - Γοργοπόταμος - Αθήνα 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Αγάθωνος. Προσκύνημα στο σκήνωμα του 

Aγίου και επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Συνεχίζουμε για τη Λουτρό-

πολη Υπάτης, για καφέ και περίπατο στο υπέροχο πάρκο. Θα καταλήξουμε στον 

Γοργοπόταμο, με την ιστορική γέφυρα και τα πολλά ταβερνάκια. Ελεύθερος 

χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 Smile Price 4 Lecadin 203 € 144 € 257 €

6/4 4 Lecadin 225 € 160 € 285 €

6/4 4 Montana 310 € 195 € 470 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, Lecadin Hotel 2* ή Μοntana 
Hotel 5* στο Καρπενήσι • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα - γλέντι 
στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους 
χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  07:45
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Διαδρομή με τον Μουτζούρη

Βόλος  
Χωριά Πηλίου
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σέσκλο - Διμήνι - Βόλος Αναχώρηση από την 
Αθήνα με κατεύθυνση τον Βόλο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε 
από επίσημο ξεναγό στο Σέσκλο και στο Διμήνι, από τους σπουδαιότερους Νε-
ολιθικούς οικισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Έπειτα θα μεταβούμε στον 
Βόλο, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα στο τσιπουράδικα. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο PARK HOTEL 4* στο κέντρο της πόλης. Το βράδυ μετάβαση 
στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: «Μουτζούρης» - Μηλιές - Βυζίτσα Πρωινό και αναχώρηση 
για μια αξέχαστη γραφική ανάβαση στις πλαγιές του Πηλίου. Άφιξη στα Άνω 
Λεχώνια, όπου θα επιβιβασθούμε στο θρυλικό «Μουτζούρη» για μια πλατα-
νοσκέπαστη ορεινή διαδρομή 15χλμ. ως τις Μηλιές. Παραμονή για γεύμα και 
μετάβαση στη Βυζίτσα, έναν εντυπωσιακό διατηρητέο οικισμό, 3χλμ. δυτικά των 
Μηλιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση-Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Πορταριά - Μακρυνίτσα Πρωινό και 
ελεύθερος χρόνος. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με τον παραδοσιακό οβελία. Το 
απόγευμα επίσκεψη στο Πηλιορείτικο κεφαλοχώρι Πορταριά. Σειρά έχει η τουρι-
στική Μακρυνίτσα με την πανοραμική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Μουσείο Τσαλαπάτα - Βόλος - Αθήνα Πρωινό και αναχώρη-
ση για το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, σπάνιο δείγμα 
διασωζόμενου βιομηχανικού συγκροτήματος στον Ελληνικό χώρο, το οποίο 
ιδρύθηκε το 1926. Ξενάγηση και περιήγηση από τον υπεύθυνο του μουσείου 
και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στην πόλη με το παραδοσιακό 
χρώμα, τα νεοκλασικά κτίρια και τα μοναδικά τσιπουράδικα. Το μεσημέρι πορεία 
επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα. 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 Smile Price 4 242 € 171 € 315 € 86 €

6/4 4 269 € 190 € 340 € 95 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Park Hotel 4* στον Βόλο • Ημιδιατροφή καθημε-
ρινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα (σερβιριστό μενού) στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμ-
πάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Το εισιτήριο για το τρενάκι του 
«Μουτζούρη» 10 € πληρωτέα στο γραφείο • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Δώρο!
Η ξενάγηση στο  
Σέσκλο και στο  

Διμήνι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:45

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 3 179 € 90 € 255 €

5/4, 6/4 4 230 € 120 € 330 €

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα (σερβιριστό μενού) στη θέση της ημιδιατροφής
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΒΟΛΟΣ

Park Hotel
Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Βόλου, στο παραλιακό πάρκο και προσφέρει 
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, Αποτελεί ιδανικό προορισμό για κάθε επισκέπτη. 
Διαθέτει 112 άνετα δωμάτια με ηχομόνωση, Wi-Fi, κλιματισμό, minibar, δορυφορι-
κή τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών, καλλυντικά.
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Ένα πολυτελές ξενοδοχείο στις πλαγιές 

του Πηλίου, ανάμεσα στις καταγάλανες 

ακτές του Παγασητικού και το ονειρικό 

«βουνό των Κενταύρων». Θα το βρείτε 

πάνω στην παραλία της Αγριάς, μόλις 

4χλμ. από τον Βόλο.

Το ξενοδοχείο είναι ειδικά σχεδιασμέ-

νο για να καλύψει τις ανάγκες σας, 

συνδυάζοντας 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.

ΑΓΡΙΑ, ΒΟΛΟΣ

Valis Resort
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ • 1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 
ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12ΩΡΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

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

6/4 3 224 € 255 € 270 € 299 € 830 € 920 € 395 €

5/4, 6/4 4 279 € 322 € 345 € 380 € 1.090 € 1.195 € 520 €

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
3o άτομο 25% έκπτωση στην κατ’ άτομο τιμή
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΜΟΝΑΔΙΚΗ  
ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ!
 » Πασχαλινές ατομικές χειροτεχνίες

 » Ομαδικές χειροτεχνίες για τη διακό-
σμηση του χώρου

 » Μουσικoκινητικά παιχνίδια δράσης

 » Φτιάχνουμε ατομικές Πασχαλινές 
Ιστορίες

 » Φτιάχνουμε νόστιμα κουλουράκια 
σε Πασχαλινά σχέδια

 » Ζωγραφική προσώπου

 » Επιτραπέζια

 » Βραδινή προβολή ταινιών στο KIDS 
CINEMA

 » Play room για απασχόληση των 
παιδιών άνω των 12ετών

✓ Καλωσόρισμα τοπικό παραδοσιακό 
απεριτίφ (τσίπουρο) στο Τσιπουράδικο 
εντός του συγκροτήματος

✓ Καθημερινά πλούσιο πρωινό και 
βραδινό σε μπουφέ

✓ Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο 
μπουφέ μετά τον Επιτάφιο

✓ Μ. Σάββατο: Εορταστικό δείπνο 
μπουφέ μετά την Ανάσταση

✓ Κυριακή του Πάσχα: Κέρασμα ούζου 
με μεζέδες στη βεράντα του ξενοδο-
χείου και στη συνέχεια Εορταστικό 
Παραδοσιακό γεύμα (σε αντικατάσταση 
του δείπνου) μπουφέ με παραδοσιακό 
οβελία

✓ Ελεύθερη πρόσβαση στην εσωτερική 
πισίνα και στο γυμναστήριο (μόνο για 
τους ενήλικες)

✓ Ελεύθερο άνετο παρκινγκ, ελεύθερο 
ασύρματο internet

o
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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

6/4 3 220 € 235 € 60 € 340 € 370 € 60 €

5/4, 6/4 4 272 € 290 € 75 € 425 € 458 € 75 €

1o παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

LARISSA IMPERIAL LARISSA IMPERIAL

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:30

Στους πρόποδες του Κισσάβου

Λάρισα-Bόλος
Λίµνη Πλαστήρα - Τρίκαλα - Μακρυνίτσα

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Λάρισα 

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα με προορισμό την Λάρισα. Περίπατος γνωριμίας 

και φτάνουμε στο Φρούριο, όπου θα δούμε τμήματα του Μπεζεστένι του 15ου 

αι., των παλαιοχριστιανικών λουτρών του 6ου αι. και της βασιλικής του Αγίου 

Αχιλλείου. Συνεχίζουμε με τον Πηνειό ποταμό και το Πάρκο Αλκαζάρ. Ελεύθερος 

χρόνος για να απολαύσετε τα τσιπουράκια σας στα φημισμένα μεζεδοπωλεία. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRECOTEL LARISSA IMPERIAL 5*. Μεταφορά στον 

Επιτάφιο. Δείπνο. 

Μ. Σάββατο: 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, Πεζούλα, 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 πλατεία των Τρικάλων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο! 

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο ξενοδοχείο, καθώς ο παραδοσιακός οβελίας 

θα ψήνεται… μετά μουσικής! Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα μετα-

βούμε για περίπατο και καφέ στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα: Λάρισα - Βόλος - Μακρυνίτσα - Αθήνα 

Πρωινό και αναχώρηση για τον Βόλο και το «μπαλκόνι του Πηλίου», τη Μακρυ-

νίτσα. Θα πιούμε τον καφέ μας στην πλατεία του χωριού με την υπέροχη θέα και 

θα προσκυνήσουμε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Μετάβαση 

στην πόλη, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα τσιπουράδικα. Το μεσημέρι 

αναχώρηση για Αθήνα.

LARISSA IMPERIAL ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Bng

2κλινο 
Mb

3ο 
άτομο

1κλινο 
Bng

1κλινο 
Mb

1ο παιδί 
2-6

1ο παιδί 
6-12

6/4 4 312 € 325 € 168 € 429 € 455 € 95 € 140 €

Βng: Bungalow, Mb: Main Building, 

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλ-
μαν της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grecotel Larissa Imperial 5* • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για 
την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα 
εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο 
ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  07:30

ΛΑΡΙΣΑ

Grecotel 
Larissa Imperial
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Το Grecotel Larissa Imperial διαθέτει 87 δωμάτια, 54 μπανγκαλόου και 9 σουίτες, 

όλα με εκπληκτική θέα και σικ επίπλωση, που προσφέρουν κλιματισμό, μπουρνού-

ζια και παντόφλες, σεσουάρ, δορυφορική τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi.

Στο Grecotel Larissa Imperial είναι «must» το Ηealth Spa με εσωτερική θερμαινό-

μενη πισίνα, Jacuzzi, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ.
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ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Grand Meteora
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

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

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

6/4, 7/4 3 249 € 195 € 330 € 120 € 120 €

6/4 4 310 € 235 € 390 € 160 € 160 €

Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Βρίσκεται στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα και σε απόσταση «ανα-

πνοής» από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων, και «υπόσχεται» στους 

φιλοξενούμενους του μια άνετη διαμονή σε έναν κατεξοχήν τόπο λατρείας και 

κατάνυξης.

Διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και διακοσμημένα βάσει των καλύ-

τερων προδιαγραφών φιλοξενίας. Στον εξοπλισμό τους περιλαμβάνονται μπανιέρα, 

μεγάλη ντουλάπα, κλιματισμός, χρηματοκιβώτιο, TV, Wi-Fi, μεγάλα παράθυρα και 

βεράντες, σεσουάρ και αξεσουάρ υγιεινής.

Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές, υπάρχει μεγάλος χώρος υποδοχής, 

εστιατόριο, καφέ-μπαρ, σαλόνι με τζάκι, αίθουσα TV, δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν 

Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Ανάσταση στη σκιά των Μετεώρων

Καλαμπάκα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα Πρωινή αναχώρηση και 

με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Καλαμπάκα. Ανάβαση στα Μετέ-

ωρα, όπου θα δούμε από κοντά τις Μονές Μεγάλου Μετεώρου και Αγίου 

Στεφάνου. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND METEORA 4* SUP. 

Μετάβαση στην Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Λίμνη Πλαστήρα - Καλαμπάκα Πρωινό και αναχώρηση για 

τη Λίμνη Πλαστήρα (Λίμνη Ταυρωπού). Περιήγηση στα όμορφα χωριά της: θα 

δούμε το Μεσενικόλα, το Μορφοβούνι (γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), το Κρυ-

ονέρι, την Πεζούλα και το Νεοχώρι, όπου θα πιούμε καφέ. Περνώντας από το 

Μπελοκομίτη φθάνουμε στο Φράγμα, όπου θα κάνουμε στάση. Συνεχίζουμε 

για το γύρο της λίμνης, με προαιρετικό γεύμα καθώς απολαμβάνουμε τη θέα 

της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Τρίκαλα Πρωινό και ελεύθερος χρό-

νος κατά τη διάρκεια του ψησίματος του οβελία. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα 

με παραδοσιακή μουσική και το απόγευμα θα μεταβούμε στην πόλη των Τρι-

κάλων, όπου θα περιηγηθούμε στο κάστρο μέχρι την παλιά συνοικία Βαρούσι. 

Θα πιούμε τον καφέ μας στον πεζόδρομο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δεύτερα: Μέτσοβο - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πρωινό και αναχώρηση 

για το Αλπικό Μέτσοβο. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής 

κι έπειτα την Πινακοθήκη και το αρχοντικό Τοσίτσα. Χρόνος για γεύμα και βόλτα. 

Επιστροφή στην Καλαμπάκα, όπου θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας (και Μανιταριών) Μετεώρων. Δείπνο.

Τρίτη: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτού-
λι Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, τα χωριά 

του Κόζιακα. Στάσεις στην Πύλη για να επισκεφθούμε την Πόρτα Παναγιά 

(Βυζαντινή εκκλησία), στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα, στην Ελάτη (μέσα σε 

αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα νερά) και στο Περτούλι. Χρόνος για γεύμα 

και πορεία επιστροφής.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 4 319 € 280 € 385 € 205 €

6/4 5 395 € 335 € 465 € 245 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας 
Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Meteora 4* Sup στα Μετέωρα • Ημιδιατροφή καθημερι-
νά, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση 
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενο-
δοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός 
φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:15

SUP
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Ελάτεια (Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής) - Πλα-
ταμώνας Αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην 
Ελάτεια της Λάρισας, όπου θα επισκεφθούμε το Μουσείο Θεσσαλικής Ζωής. 
Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τον Πλαταμώνα. Άφιξη στο ξενοδοχείο 
SAN PANTELEIMON 3*, τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση και μεταφορά 
στην περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Βεργίνα (ξενάγηση) - Παναγία Σουμελά - Βέροια Πρωινό και 
αναχώρηση για το Μουσείο της Βεργίνας. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό. Συ-
νεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου και την Παναγία Σουμελά. Μετάβαση στη 
Βέροια και χρόνος για γεύμα - γνωριμία με την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο. 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλαιός Παντελεήμονας Μετά το πρω-
ινό παρακολουθούμε το ψήσιμο του οβελία με ζωντανή μουσική, τσίπουρο και 
μεζέδες. Ακολουθεί το παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα 
μετάβαση στο χωριό Παλαιός Παντελεήμονας, με την υπέροχη θέα στον Όλυμπο 
και στο Αιγαίο. Χρόνος για καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δεύτερα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ - Νάουσα Πρωινό και αναχώρηση για 
την καταπράσινη Έδεσσα με τους περίφημους καταρράκτες. Θα θαυμάσουμε το 
μεγάλο καταρράκτη Κάρανο, θα κάνουμε περίπατο στην παλιά πόλη Βαρόσι με 
τα πολλά αρχοντικά κι ύστερα θ’ αναχωρήσουμε για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ 
(Αριδαία). Στάση για καφέ δίπλα στις πηγές του Θερμοπόταμου με τα ιαματικά 
νερά. Στη συνέχεια βόλτα στο άλσος του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Τρίτη: Αμπελάκια - Αθήνα Πρωινό και πορεία επιστροφής με επίσκεψη στα 
Τέμπη και την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Στο δρόμο μας τα ξακουστά 
Αμπελάκια. Χρόνος για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 4 239 € 199 € 295 € 170 €

6/4 5 310 € 250 € 380 € 210 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο San Panteleimon 3* στον Πλαταμώνα • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο στη θέση της ημιδιατροφής • Πασχαλινό γεύμα με συνοδεία ζωντανής 
παραδοσιακής μουσικής στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Ξενάγηση από δι-
πλωματούχο ξεναγό στη Βεργίνα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: 
• Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείο • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
• Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Παναγία Σουμελά-Ελάτεια 

Όλυμπος

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  07:15

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Χαλκιδική
Πρωινή αναχώρηση οδικώς για τη Χαλκιδική με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη αργά το 
απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ATHOS PALACE 4*. Μεταφορά σε εκκλη-
σία για την παρακολούθηση του Επιταφίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Ουρανούπολη - Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος
Πρωινό και αναχώρηση για μια ξεχωριστή εκδρομή! Ακολουθώντας μια διαδρομή 
πραγματική «γιορτή της φύσης» φθάνουμε στην Ουρανούπολη, όπου θα επιβιβαστού-
με στο κρουαζιερόπλοιο (προαιρετικά) και θα αναχωρήσουμε για τον περίπλου της 
Αθωνικής πολιτείας (καιρού επιτρέποντος). Θα εντυπωσιαστούμε από τα μοναστήρια 
Δοχειαρίου, Ξενοφώντος, Σίμωνος Πέτρας, Παντελεήμονος, τις σκήτες Παύλου και 
Αγίας Άννης κ.ά. Επιστροφή στην Ουρανούπολη και ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Το 
βράδυ μεταφορά για την Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γλέντι - Γύρος Κασσάνδρας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο 
του οβελία, απολαμβάνοντας μεζεδάκια με ουζάκι στον κήπο του ξενοδοχείου. Ακο-
λουθεί Πασχαλινό γεύμα και γλέντι με ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς! 
Το απόγευμα αναχώρηση για το γύρο της Κασσάνδρας. Θα δούμε θαυμάσια χωριά 
όπως την Κρυοπηγή, το Παλιούρι, την Καλλιθέα, τη Νέα Σκιώνη, την Κασσάνδρεια κ.ά. 
Ελεύθερος χρόνος στην παραδοσιακή Άφυτο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Γύρος Σιθωνίας
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο της χερσονήσου Σιθωνίας. Θα δούμε υπέροχα 
χωριά, όπως τον Νέο Μαρμαρά, τη Σάρτη, το Πόρτο Κουφό, τη Βουρβουρού. Στάση 
για καφέ και γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Χαλκιδική - Θεσσαλονίκη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε χρόνο για βόλτα και 
καφέ στο κέντρο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ 4ΗΜΕΡΗΣ: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Mv

3ο άτ. 
Mv

2κλινο 
Sv

3ο άτ. 
Sv

1κλινο 
Mv

1ο παιδί 
4-11

2ο παιδί 
4-11

6/4 Smile Price 4 229 € 192 € 239 € 199 € 282 € 95 € 165 €

6/4 4 244 € 205 € 255 € 212 € 300 € 95 € 175 €

6/4 Smile Price 5 279 € 225 € 290 € 234 € 350 € 120 € 205 €

6/4 5 295 € 243 € 310 € 252 € 367 € 120 € 220 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 18/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Athos Palace 4*στην Καλλιθέα Κασσάνδρας • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • 
Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η εί-
σοδος στους επισκέψιμους χώρους • Εισιτήρια κρουαζιέρας στο Άγιο Όρος • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Κρουαζιέρα στο Άγιο Όρος 

Χαλκιδική

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00
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ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Αthos Palace
Βρίσκεται σε μια ήσυχη, παραθαλάσσια τοποθεσία μόλις 2χλμ. από την πολυσύχνα-

στη πόλη της Καλλιθέας. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, θυρίδα ασφαλείας 

και δορυφορική τηλεόραση. Πολλά έχουν θέα στη θάλασσα. Υπάρχουν επίσης 

δωμάτια με θέα στο βουνό, στο πευκόδασος και στους λόφους.

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Mv

3ο άτομο 
Mv

2κλινο 
Sv

3ο άτομο 
Sv

1κλινο 
Mv

2ο παιδί 
0-11

6/4 Smile Price 3 136 € 99 € 145 € 105 € 189 € 70 €

6/4 3 149 € 109 € 160 € 115 € 208 € 77 €

6/4  Smile Price 4 165 € 121 € 176 € 129 € 235 € 90 €

6/4 4 182 € 133 € 194 € 142 € 259 € 99 €

Mv: Mountain View, Sv: Sea View

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 18/3 με προκαταβολή 50%
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ. Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ 
ΜΕΣΟ, ΜΕ ΑLL INCLUSIVE 

Άφιξη Νύχτες 2κλινο  
Bng Gv

2κλινο  
Fam Sui 

Gv

3o 
άτομο 
Fam

6/4 3 259 € 325 € 195 €

Βng: Bungalow, Gv: Garden View, Fam: Family, Sui: Suite  

1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Fam
2o παιδί έως 12 ετών -50% σε Fam
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΓΕΡΑΚΙΝΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ikos Resort Olivia
ALL INCLUSIVE • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Aκριβώς στην ιδιωτική του παραλία στη Γερακινή της Χαλκιδικής, το σύγχρονο 

συγκρότημα Ikos Olivia υποδέχεται τους φιλοξενούμενούς του σε ένα ειδυλλιακό 

περιβάλλον, όπου κυριαρχεί το νερό και το πράσινο. 

Για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 142 υπνοδωμάτια και μικρές 

σουίτες, καθώς και 149 σουίτες-μπανγκαλόου. Οι παροχές τους περιλαμβάνουν 

μπαλκόνια με ακαταμάχητη θέα, κλιματισμό, πολυτελή και φωτεινή διακόσμηση. 

Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε πληθώρα εστιατορίων και μπαρ, πολυάριθμες 

εξωτερικές πισίνες και θερμαινόμενη εσωτερική στο Spa, χαμάμ και σάουνα.

Nέα
All Inclusive

πρόταση!

Μεγάλη Παρασκευή
Γεύμα και δείπνο με νηστίσιμα και μη 
εδέσματα 
Μεγάλο Σάββατο
Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ. Μετά την 
Ανάσταση θα σερβιριστεί μαγειρίτσα, 
κόκκινα αυγά και τσουρέκι σε ελαφρύ 
μπουφέ. Helios Bar: 22:30-02:00 
Κοκτέιλ, ποτά και ζωντανή μουσική

Kυριακή του Πάσχα
Γεύμα σε πλήρη μπουφέ με παραδο-
σιακά εδέσματα και αρνί στη σούβλα 
με ζωντανή μουσική. Helios Bar: 
11:00-12:30 Παραδοσιακό τσουρέκι, 
ζωντανή μουσική με χορό. Teatro Bar 
21:00-24:00 Κοκτέιλ, ποτά και χορός. 

Καθημερινά
Aqua Pool Bar 09:00-18:00 καφέ, 
ούζο, κρασί, μπύρα και αναψυκτικά.

Indigo κεντρικό Bar 09:00-18:00 
Ποτά, κοκτέιλ & καφέ.
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος Πρωινή 
αναχώρηση από Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν και μέσω 
της πανέμορφης Βέροιας, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ, φθάνουμε στον 
ορεινό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Το χωριό χτίστηκε στα τέλη του 
16ου αιώνα. Εγκαταλείφθηκε στα μέσα του 1980, όταν οι κάτοικοι κατέβηκαν 
σε χαμηλότερο υψόμετρο και ίδρυσαν τον Νέο Άγιο Αθανάσιο για καλύτερη 
πρόσβαση, ιδίως το χειμώνα. Σταδιακά, μετά το 1994, αρχίζει να αναπτύσσεται και 
πάλι λόγω του Χιονοδρομικού. Άφιξη - τακτοποίηση στο LITHOS HOTEL & SPA 
3* SUP. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπρά-
σινη Έδεσσα. Επίσκεψη στο πάρκο με τους περίφημους καταρράκτες Κάρανο, 
το Υπαίθριο Μουσείο Νερού και την παλιά πόλη. Συνεχίζουμε για τα ξακουστά 
Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν, στις όχθες του 
Θερμοπόταμου. Δίπλα στις πηγές θα απολαύσουμε τον καφέ μας ή το γεύμα μας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για να κάνουμε χρήση των παροχών του Spa (θερμαι-
νόμενη πισίνα, χαμάμ, σάουνα). Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο!
Κυριακή Πάσχα: «Αρκτούρος» - Πασχαλινό γεύμα Πρωινό και αναχώρηση 
για το Νυμφαίο, όπου θα επισκεφθούμε το σπουδαίο περιβαλλοντικό κέντρο 
προστασίας της αρκούδας «Αρκτούρος». Ελεύθερος χρόνος για να δοκιμάσετε 
τις χειροποίητες πίτες στον παραδοσιακό οικισμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα περιήγηση στο χωριό και χρόνος για καφέ. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Νάουσα - Άλσος Αγ. Νικολά-
ου - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την 
όμορφη Νάουσα, στους πρόποδες του Βερμί-
ου. Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Παιδί 4-12

6/4 Smile Price 4 215 € 180 € 261 € 152 €

6/4 4 239 € 200 € 290 € 160 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Lithos Hotel & Spa 3* Sup στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο • 
Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για 
την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός 
φόρος διαμονής (σελ. 4)

Παλαιός Άγιος Αθανάσιος

Καϊμακτσαλάν
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καστοριά - Δισπηλιό - Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων 
Αναχώρηση από Αθήνα. Άφιξη στην περιοχή της Καστοριάς και επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο Δισπηλιού, όπου θα θαυμάσουμε τον 7.000 ετών λιμναίο 
οικισμό. Μετάβαση στο Μαυροχώρι για να δούμε το Μουσείο Λαογραφίας και 
Προϊστορίας Κέρινων Ομοιωμάτων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο TSAMIS HOTEL 
3* SUP. Μεταφορά στον Επιτάφιο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Πρέσπες - Νέο ενυδρείο Πρωινό και αναχώρηση για τα βόρεια φυσι-
κά σύνορα της χώρας μας, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Επίσκεψη στον Άγιο Γερμανό, 
στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών κι έπειτα μετάβαση στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, 
μέσα στη Μικρή Πρέσπα, που πρόσφατα ενώθηκε με την ξηρά με πλωτή γέφυρα. 
Τέλος, θα επισκεφθούμε το χωριό Ψαράδες. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στην 
Καστοριά, όπου θα δούμε το μεγαλύτερο Ενυδρείο γλυκού νερού των Βαλκανίων. 
Ξεκούραση στο ξενοδοχείο και μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Παλιά Πόλη Πρωινό και ελεύθερος 
χρόνος. Το μεσημέρι ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα. Το απόγευμα θα γνωρίσουμε 
την πόλη, από την Παναγία Μαυριώτισσα μέχρι την παλιά πόλη Ντολτσό. Ελεύθερος 
χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Νυμφαίο - «Αρκτούρος» - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για 
τις πλαγιές του Βίτσι, όπου θα επισκεφθούμε τον παραδοσιακό οικισμό του 
Νυμφαίου, στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Επίσκεψη στο Κέντρο Ενημέρωσης για τον 
«Αρκτούρο» και ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά σοκάκια. 
Πορεία επιστροφής μέσω Καλαμπάκας με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα 
αργά το απόγευμα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο Παιδί 4-12

6/4 Smile Price 4 233 € 189 € 315 € 167 €

6/4 4 259 € 210 € 350 € 185 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εται-
ρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Tsamis Hotel 3* Sup στην Καστοριά • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνεται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους 
επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πρέσπες-Νυμφαίο-Αρκτούρος

Καστοριά

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 

TSAMIS HOTELTSAMIS HOTEL

LITHOS HOTEL
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Lazart Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο  
Sup

3ο άτομο  
Sup

1κλινο  
Sup

1ο παιδί  
1-12 ετών 

6/4 3 195 € 120 € 315 € 110 €

5/4, 6/4 4 255 € 155 € 410 € 145 €

Sup: Superior   

Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής  
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Το ξενοδοχείο Lazart προσφέρει πολυτελή διαμονή σε ένα προνομιακό σημείο της 

Θεσσαλονίκης, μόλις 10 λεπτά από την «καρδιά» της πόλης, 2χλμ. από το κέντρο 

της. Η τέχνη και η άνεση βρίσκουν την υλοποίησή τους στο μοναδικό σχεδιασμό και 

την εξαιρετική διακόσμηση του ξενοδοχείου, που προσκαλεί τους επισκέπτες και 

τους καλωσορίζει σε έναν κόσμο απόλυτης χαλάρωσης.

Τα δωμάτια και οι σουίτες είναι ευρύχωρα και φωτεινά, πλήρως εξοπλισμένα, με 

ανατομικά στρώματα και μαξιλάρια. Το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, Spa.

Λουτρά Πόζαρ - Κερκίνη

Θεσσαλονίκη
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Βεργίνα (ξενάγηση) - Θεσσαλονίκη Αναχώρη-
ση για Θεσσαλονίκη με ενδιάμεσες στάσεις. Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό 
στη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο Τύμβο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LAZART HOTEL 5*. Το βράδυ μεταφορά στην 
περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: 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 του μεγαλύτερου συγκροτήματος οχυρών κατά μήκος των Ελληνο-
βουλγαρικών συνόρων. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη, έναν από τους 
πιο σημαντικούς υδροβιότοπους της Ευρώπης. Δυνατότητα γύρου της λίμνης 
με βάρκες (προαιρετικά). Ενημέρωση και χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Θεσσαλονίκη Πρωινό και ελεύθερος 
χρόνος. Το μεσημέρι Πασχαλινό γεύμα με οβελία. Το απόγευμα θα μετα-
φερθούμε στην πόλη για βόλτα στην παραλιακή και καφεδάκι στα Λαδάδικα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Λουτρά Πόζαρ - Έδεσσα - Άγιος Αθανάσιος Πρωινό και 
εξόρμηση για τα ξακουστά Λουτρά Πόζαρ, στους πρόποδες του όρους Καϊμα-
κτσαλάν. Πέντε ιαματικές πηγές αναβλύζουν κατά μήκος του Θερμοπόταμου, 
ο οποίος συνεχίζει τη ροή του στη λεκάνη της Αλμωπίας. Θα έχουμε την 
ευκαιρία για ευεργετικό λουτρό, αλλά και για καφέ δίπλα στις πηγές. Μετά-
βαση στην Έδεσσα, όπου θα θαυμάσουμε το μεγάλο Καταρράκτη Κάρανο. 
Επόμενος σταθμός μας είναι ο παραδοσιακός οικισμός Άγιος Αθανάσιος. 
Βόλτα και γεύμα στα ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Θεσσαλονίκη (με ξεναγό) - Αθήνα Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη 
από διπλωματούχο ξεναγό: Λευκός Πύργος, Παραλιακή, Άγιος Δημήτριος, 
Πάνω Πόλη, Ρωμαϊκά Τείχη, Επταπύργιο. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Sup 3ο άτομο Sup 1κλινο Sup 1ο παιδί 4-12

6/4 Smile Price 4 259 € 198 € 373 € 189 €

6/4 4 289 € 220 € 415 € 210 €

6/4 Smile Price 5 329 € 239 € 485 € 235 €

6/4 5 365 € 265 € 510 € 250 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Lazart Hotel 5* στη Θεσσαλονίκη • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την 
Ανάσταση • 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 • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:30

LAZART HOTEL

LAZART HOTELLAZART HOTEL

Δώρο!
Οι ξεναγήσεις 

στη Βεργίνα & τη
Θεσσαλονίκη
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 Smile Price 4 209 € 189 € 266 €

6/4 4 232 € 210 € 295 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Casa La Mundi 3* στη Σμίξη Γρεβενών • Ημιδιατροφή καθη-
μερινά • Αναστάσιμο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/
συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος 
στους επισκέψιμους χώρους • Τα 4Χ4 για την περιήγηση στο Δρυμό • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • 
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Πέτρινα Γεφύρια-Γρεβενά

Βάλια Κάλντα
Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σέρρες
Αναχώρηση το πρωί για Σέρρες με ενδιάμεσες στάσεις. Τακτοποίηση στο ξενοδο-
χείο SIRIS 4*, ξεκούραση και μεταφορά για την Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Οχυρό Ρούπελ - Ενυδρείο Βυρώνειας - Λίμνη Κερκίνη - Άνω 
Πορόια 
Πρωινό κι επίσκεψη στην ιστορική γραμμή Οχυρών Μεταξά-Ιστίμπεη, ακολου-
θώντας τη διαδρομή προς Προμαχώνα-Ρούπελ. Θα ξεναγηθούμε στο Στρατιωτικό 
Μουσείο και σε τμήματα του μεγαλύτερου οχυρωματικού συγκροτήματος κατά 
μήκος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Στη συνέχεια μετάβαση στο Πετρίτσι 
και το Δημοτικό Ενυδρείο Βυρώνειας. Συνεχίζουμε για τη Λίμνη Κερκίνη. Ενη-
μέρωση για τον υδροβιότοπο και χρόνος για γεύμα ή προαιρετική βαρκάδα στις 
όχθες. Το απόγευμα θα πιούμε καφέ στα Άνω Πορόια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Μονή Τιμίου Προδρόμου (Τελετή της Αγάπης) - Σέρρες
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος καθώς ψήνεται ο οβελίας, με μεζεδάκι και ουζάκι 
στον κήπο του ξενοδοχείου. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Το απόγευμα 
επίσκεψη στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό και 
παράλληλα εκπληκτικού κάλλους προσκύνημα στις πλαγιές του Μενικίου όρους. 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην πόλη των Σερρών, όπου θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο για περιήγηση στον πεζόδρομο με τα πολλά καταστήματα και τα καφέ - 
μην παραλείψετε να αγοράσετε τους παραδοσιακούς ακανέδες για τους οποίους 
φημίζεται η πόλη! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Αμφίπολη (μουσείο) - Αθήνα
Πρωινό και συνεχίζουμε την εκδρομή μας με την Αμφίπολη, αξιόλογη αρχαία 
πόλη κατά τον 5ου αιώνα π.Χ. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο με ευρήματα 
που προέρχονται από τη γύρω περιοχή και απεικονίζουν τη διαχρονική πορεία 
της πόλης. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 Smile Price 4 221 € 203 € 275 € 158 €

6/4 4 245 € 225 € 305 € 175 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Siris 4*, στον Λευκώνα Σερρών • Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Αναστάσιμο δείπνο • Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για 
την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός 
φόρος διαμονής (σελ. 4)

Οχυρό Ρούπελ-Λίμνη Κερκίνη

Σέρρες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Σμίξη 
Πρωινή αναχώρηση για Καλαμπάκα όπου θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο Μανιταριών. Συνεχίζουμε προς το Ελευθερο-
χώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου και φθάνουμε στη Σμίξη Γρεβενών. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο CASA LA MUNDI 3*. Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά για την 
Περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.
 Μ. Σάββατο: Πέτρινα γεφύρια: Ζιάκα -  Δάσος Όρλιακα - Φαράγγι Πορτί-
τσας - Αζίζ Αγά - Σπήλαιο
Πρωινό και αναχώρηση για τα πέτρινα γεφύρια των Γρεβενών, μέσω μιας κατα-
πληκτικής διαδρομής, θα θαυμάσουμε το γεφύρι του Αζιζ Αγά και του Ζιάκα.  Έπειτα 
υπάρχει η δυνατότητα να πεζοπορήσουμε (προαιρετικά) στο δάσος του Όρλιακα και 
με 4x4 (προαιρετικό, έξοδα ατομικά) να περιηγηθούμε στην περιφερειακή ζώνη της 
Βάλια Κάλντα και το Φαράγγι της Πορτίτσας. Επίσκεψη στο χωριό Σπήλαιο όπου θα 
δούμε την Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση και 
το βράδυ μεταφορά στην Ανάσταση- Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας - Σαμαρίνα - Βοβούσα
Πρωινό και αναχώρηση για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας (καιρού επιτρέ-
ποντος) στάση για καφέ στο Σαλέ και συνεχίζουμε για  την χιλιοτραγουδισμένη  
Σαμαρίνα, το ψηλότερο χωριό των Bαλκανίων, στις πλαγιές του Σμόλικα σε υψό-
μετρο 1650μ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα και αναχώρηση για την 
Βοβούσα το τελευταίο χωριό του Ανατολικού Ζαγορίου όπου πήρε το όνομά της από 
την βοή των νερών του ποταμού Αώου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα
Πρωινό και συμπληρώνουμε την περιήγησή μας στην Πίνδο με τα Γρεβενά και τη 
Μηλιά, όπου επισκεπτόμαστε το Παλαιοντολογικό Μουσείο (εάν είναι ανοικτό) για να 
δούμε τα προϊστορικά ζώα που ζούσαν στην περιοχή. Πορεία επιστροφής για Αθήνα 
μέσω Καλαμπάκας.
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ΝΕΣΤΟΡΙΟ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Afkos Grammos 
Boutique Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ • ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ • ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Ένα boutique ξενοδοχείο-παλατάκι κοντά στην Καστοριά, που μπορεί να περηφα-

νεύεται για τους πολυτελείς και άνετους χώρους του, το απαράμιλλο σέρβις και 

την ασύγκριτη θέα στον Αλιάκμονα και τον Γράμμο. Θα διαλέξετε 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, αίθου-

σες, αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήριο με σάουνα, μασάζ και υπηρεσίες Spa.

Εθνικός Δρυμός Πρεσπών

Νεστόριο-Καστοριά

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 3 169 € 110 € 295 €

5/4, 6/4 4 219 € 142 € 380 €

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ στο κρεβάτι των γονιών. 
Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

6/4 Smile Price 4 233 € 198 € 332 €

6/4 4 259 € 220 € 369 €

6/4 Smile Price 5 293 € 239 € 437 €

6/4 5 325 € 265 € 460 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Afkos Grammos Boutique Hotel 4* στο Νεστόριο • Ημιδια-
τροφή καθημερινά • Αναστάσιμο & Πασχαλινό γεύμα με μουσική στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για 
την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός 
φόρος διαμονής (σελ. 4) Σημείωση: Απαραίτητη ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο για τη μετάβαση στην 
Αλβανία

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καλαμπάκα - Νεστόριο Αναχώρηση νωρίς το πρωί 

και μέσω Καλαμπάκας-Γρεβενών φθάνουμε στο Νεστόριο, στις πλαγιές του Γράμ-

μου. Τακτοποίηση στο πολυτελές νεόκτιστο ξενοδοχείο (2012) AFKOS GRAMMOS 

BOUTIQUE HOTEL 4*. Μεταφορά στον Επιτάφιο και δείπνο.

Μ. Σάββατο: Πρέσπες - Άγιος Γερμανός - Ψαράδες Πρωινό και αναχώρηση 

για τις λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα. Άφιξη στον Άγιο Γερμανό, κεφαλοχώρι 

της περιοχής. Στον Εθνικό Δρυμό Πρεσπών υπάρχει η μεγαλύτερη αποικία αρ-

γυροπελεκάνων και ροδοπελεκάνων. Μετάβαση στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου 

μέσα στη Μικρή Πρέσπα μέσω πεζογέφυρας. Στο χωριό Ψαράδες θα γευματίσου-

με σε ταβερνάκι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, μεταφορά στην Ανάσταση - Αναστά-

σιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα - Καστοριά Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. 

Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα, με τον οβελία να «κυριαρχεί» και αρκετά τοπικά 

εδέσματα. Το απόγευμα αναχώρηση για την Καστοριά, όπου θα επισκεφθούμε τη 

Μονή της Παναγίας Μαυριώτισσας και θα περιηγηθούμε στην πόλη με τα αρχο-

ντικά, τις Βυζαντινές εκκλησίες, την πανέμορφη λίμνη και την περιοχή Ντολτσό. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Δευτέρα: Κορυτσά - Μοσχόπολη (Αλβανία) Πρωινό και αναχώρηση για το 

συνοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής. Διέλευση συνόρων με κατεύθυνση την 

Κορυτσά. Επίσκεψη στο Μουσείο Μεσαιωνικής Τέχνης και στον Ορθόδοξο Καθε-

δρικό ναό της Αναστάσεως. Θα συνεχίσουμε για τη Μοσχόπολη, ένα μικρό οικισμό 

ονομαστό για τον Ελληνικό πολιτισμό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

Τρίτη: Τρίκαλα - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση για την πόλη των Τρικάλων. 

Ελεύθερος χρόνος στον πεζόδρομο με τα επιλεγμένα καφέ και τη ρομαντική 

ατμόσφαιρα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η 4η μέρα.
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Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Καβάλα 
Πρωινή αναχώρηση με ενδιάμεσες 

στάσεις για καφέ και γεύμα. Άφιξη στην 

Καβάλα, με το φωταγωγημένο κάστρο, 

το Υδραγωγείο και την παλιά πόλη. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LUCY 

HOTEL 5* μέσα στην πόλη. Μετάβαση 

σε εκκλησία και παρακολούθηση του 

Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Μουσείο Κέρινων 
Ομοιωμάτων Κοκκινίδη - Αμφίπο-
λη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία Πρωινό 

και επίσκεψη στο Μουσείο Κέρινων 

ομοιωμάτων Κοκκινίδη. Στο Μουσείο 

υπάρχουν 25 κέρινα ομοιώματα από την 

πολιτική ζωή της Ελλάδας, αλλά και από 

τον καλλιτεχνικό χώρο. Μέσω Εγνατίας 

οδού κατευθυνόμαστε στην Αμφίπολη, 

όπου θα επισκεφθούμε το Αρχαιολογικό 

Μουσείο. Αναχώρηση για τον αρχαιολο-

γικό χώρο των Φιλίππων, με το αρχαίο 

θέατρο και την αγορά. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το βαπτιστήριο της Αγίας 

Λυδίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Ανάσταση και Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό 

γεύμα - Ξάνθη Πρωινό και ξεκινάμε 

την περιήγησή μας στην πόλη με τα 

επιβλητικά μνημεία του παρελθόντος. 

Θα δούμε το Ρωμαϊκό υδραγωγείο, την 

παλιά πόλη Ιμαρέτ, το σπίτι του Μεχμέτ 

Αλή κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Πασχαλινό γεύμα-γλέντι. Το απόγευμα 

μεταφορά στην Ξάνθη, ελεύθερος 

χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή 

στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα: Θάσος Πρωινό και ανα-

χώρηση για ολοήμερη εκδρομή στο 

καταπράσινο νησί της Θάσου μέσω 

Κεραμωτής. Θα επισκεφθούμε την 

Αρχαία Αγορά, τα ιερά πίσω από το 

Παλιό Λιμάνι και το Αρχαίο Θέατρο. Στη 

συνέχεια θα ακολουθήσουμε τη δια-

δρομή του βορειοανατολικού κομματιού 

του νησιού, προς τις σκάλες Πρίνου και 

Καλλιράχης, στα πιο όμορφα και γρα-

φικά ψαροχώρια. Θα καταλήξουμε στον 

Λιμένα, όπου υπάρχουν αρκετά μαγαζιά 

και ταβερνάκια για να απολαύσετε το 

ουζάκι μαζί με χταποδάκι. Επιστροφή 

στην Καβάλα αργά το απόγευμα. Δείπνο.

Τρίτη: Θεσσαλονίκη - Αθήνα Πρωινό 

και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. 

Επίσκεψη στον Άγιο Δημήτριο και 

ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. 

Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με 

ενδιάμεσες στάσεις.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβά-

νεται η εκδρομή στη Θάσο.

Kαβάλα - Ξάνθη - Θάσος
Αµφίπολη - Φίλιπποι - Αγία Λυδία - Θεσσαλονίκη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Cv 2κλινο Sv 3ο άτομο 
Cv 1κλινο Cv 1κλινο Sv

6/4 Smile Price 4 242 € 257 € 203 € 288 € 320 €

6/4 4 269 € 285 € 225 € 320 € 355 €

6/4 Smile Price 5 309 € 332 € 257 € 375 € 413 €

6/4 5 325 € 349 € 270 € 395 € 435 €

Cv: City View, Sv: Sea View

Οι Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 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 
• Εισιτήρια πλοίου για τη Θάσο • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • 
Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • 
Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 

LUCY HOTEL

LUCY HOTEL
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Ζαγοροχώρια - Πανόραμα

Ιωαννίνων
M. Παρασκευή: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα Αναχώρηση από Αθήνα 
και μέσω Λαμίας-Δομοκού-Καλαμπάκας φθάνουμε στο Μέτσοβο. Χρόνος για 
γνωριμία με το χωριό και ψώνια στα παραδοσιακά καταστήματα. Αναχώρηση για 
τα Γιάννενα, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5*, στο κέντρο 
της πόλης. Ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του 
Επιταφίου σε κοντινή εκκλησία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι Πρωινό και αναχώρηση για 
το Ανατολικό και Κεντρικό Ζαγόρι. Περνώντας από την Αρίστη και μέσω μιας 
καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για 
το Μονοδένδρι και την Αγία Παρασκευή, για να δούμε από ψηλά το φαράγγι του 
Βίκου. Χρόνος για γεύμα και αναχώρηση για τους Κήπους, για να θαυμάσουμε 
τα γεφύρια Κόκκορου και Πλακίδα (Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Ανάσταση - Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Κάστρο - Νησί - Πασχαλινό γεύμα Πρωινό και ξεκινάμε 
την περιήγησή μας από την παλιά πόλη και το Κάστρο. Μετάβαση στο μώλο όπου 
θα επιβιβασθούμε στο καραβάκι για το νησάκι της κυρα-Φροσύνης, για να δούμε 
το Μουσείο του Αλή Πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Πασχαλινό γεύμα με 
μουσική και παραδοσιακό οβελία. Ελεύθερο απόγευμα.
Δευτέρα: Ελληνικό (Μουσείο Παπαγιάννη) - Μονή Τσούκας - Σπήλαιο 
Περάματος Πρωινό και αναχώρηση για το χωριό Ελληνικό, όπου θα επισκε-
φθούμε το μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεοδώρου Παπαγιάννη». Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε τη Μονή Τσούκας. Αναχώρηση για το Πέραμα και το Σπήλαιο 
Περάματος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Δωδώνη - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση μέσω 
Εγνατίας. Θα επισκεφθούμε την ιστορική Δωδώνη με το αρχαίο θέατρο και το Μα-
ντείο (αν είναι ανοιχτά). Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο 
Βρέλλη με τα κέρινα ομοιώματα. Επιστροφή στην Αθήνα.

Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Σπήλαιο Περάματος 
και στη Δωδώνη.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Std 2κλινο 
Sup 3ο άτομο 1κλινο Std 1ο παιδί 

6-12

6/4 4 419 € 449 € 310 € 680 € 205 €

6/4 5 540 € 579 € 385 € 875 € 260 €

Std: Standard, Sup: Superior 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 
της εταιρείας Panolympia • Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5* στα Γιάννενα • Ημιδιατροφή κα-
θημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την 
Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Η μεταφορά στο νησί • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:45

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Std

2κλινο 
Sup

3ο 
άτομο

1κλινο 
Std

1κλινο 
Sup

1o 
παιδί 
6-12

*Χα-
γιάτι 
(4ατ)

6/4 - Πρωινό 3 292 € 307 € 180 € 555 € 605 € 120 € 970 €

6/4 - Ημιδιατροφή 3 345 € 375 € 210 € 620 € 670 € 150 € 1.285 €

Std: Standard, Sup: Superior  

1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ 
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Grand Serai
Χτισμένο σε μια έκταση 13 στρεμμάτων, στο πιο κεντρικό σημείο των Ιωαννίνων, το 
εκπληκτικό Grand Serai είναι ένα πραγματικό παλάτι!

Κάθε ένα από τα δωμάτια και τις σουίτες είναι προσεκτικά διαμορφωμένο και 
διακοσμημένο Ανατολίτικο στιλ, με ζεστά χρώματα και πολυτελείς υφές. Σε όλα 
υπάρχει ηχομόνωση, κλιματισμός, Internet, απευθείας τηλέφωνο, δορυφορική TV. 

Ανάμεσα στους χώρους του Grand Serai που προορίζονται για την απόλαυσή σας 
ξεχωρίζει το Grand Serai Spa, ένας μοναδικός χώρος χαλάρωσης και ευεξίας.

Διαθέτει ακόμα εστιατόριο και μπαρ.
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Μ. Παρασκευή: Κύμη - Σκύρος

Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για 

Κύμη, όπου θα επιβιβασθούμε στο 

φέρι-μποτ με προορισμό το λιμάνι της 

Σκύρου, Λιναριά. Ελεύθερος χρόνος για 

γεύμα στα ταβερνάκια με τις τοπικές 

σπεσιαλιτέ και αναχώρηση για το ξενο-

δοχείο NEFELI HOTEL 4*, στη Χώρα. 

Τακτοποίηση στα δωμάτια, ξεκούραση 

και το βράδυ μετάβαση στη Χώρα για 

την περιφορά του Επιταφίου. Δείπνο.

Μ. Σάββατο: Χώρα - Μαγαζιά

Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, 

χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε βράχο. 

Θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την 

πρωτεύουσα περπατώντας στα στενά 

σοκάκια με τα παραδοσιακά καταστήμα-

τα και τα Βυζαντινά μνημεία που κο-

σμούν τις πλατείες του νησιού. Επίσκεψη 

στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογρα-

φικό Μουσείο Φαλτάιτς και στη συνέχεια 

θα δούμε την Πλατεία Ελευθερίας ή 

Πλατεία Αιώνιας Ποίησης, αφιερωμένη 

στον Βρετανό ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ. 

Μεταφορά στην περιοχή Μαγαζιά, 

όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για 

γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για 

ξεκούραση και το βράδυ μετάβαση στην 

Ανάσταση-Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα 
- Βόρειο τμήμα (γύρος νησιού)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να 

παρακολουθήσουμε το ψήσιμο του 

οβελία, απολαμβάνοντας ουζάκι με 

μεζεδάκι στην πισίνα του ξενοδοχείου. 

Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα με γλέντι 

και νόστιμα εδέσματα. Το απόγευμα ανα-

χώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, 

μέσα από μια δενδροσκέπαστη πευκό-

φυτη διαδρομή και υπέροχο τοπίο με 

πανέμορφες παραλίες. Στάση για καφέ 

στη γραφική Ατσίτσα, ένα βορειοδυτικό 

χωριό με φυσικό λιμάνι και πλούσια 

βλάστηση που φθάνει σχεδόν μέχρι τη 

θάλασσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δευτέρα: Νότιο τμήμα (γύρος νη-

σιού) - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη

Πρωινό και αναχώρηση για το νότιο 

τμήμα του νησιού, μέχρι εκεί που μπορεί 

να φτάσει το πούλμαν, περνώντας από 

τη δημοφιλή παραλία Καλαμίτσα. Πριν 

αποχαιρετίσουμε το παραδοσιακό νησί 

θα επισκεφθούμε τη φάρμα με τα Σκυ-

ριανά αλογάκια, μία από τις πιο σπάνιες 

μικρόσωμες φυλές που υπάρχουν 

στον κόσμο. Μεταφορά στο λιμάνι όπου 

θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ για 

την Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το 

απόγευμα.

Λαμπρή «στο περιγιάλι το κρυφό»!  

Σκύρος

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

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

6/4 Smile Price 4 294 € 265 € 370 € 242 €

6/4 4 309 € 279 € 389 € 255 €

Οι τιμές Smile Price ισχύουν για κρατήσεις έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη • Διαμονή στο ξενοδοχείο Nefeli Hotel 4* 
στη Χώρα • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής 
• Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα 
γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
• Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 •  ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 

NEFELI HOTEL

NEFELI HOTEL

NEFELI HOTEL

Με διαμονή στη 
Χώρα της Σκύρου, 

στο ξενοδοχείο  
Nefeli 4*
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Πάσχα στην αρχόντισσα   

Σύρος
Μ. Παρασκευή: Πειραιάς - Σύρος 
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι του 

Πειραιά. Επιβίβαση και αναχώρηση για 

Σύρο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδο-

χείο της επιλογής σας DOLPHIN BAY 

4* στον Γαλησσά ή HERMES HOTEL 3* 

στο κέντρο της πόλης. Μεταφορά στον 

Επιτάφειο στην Ερμούπολη.

Μ. Σάββατο: Σύρος - Γύρος του 
νησιού (ξενάγηση από επίσημο 
ξεναγό) - Αναστάσιμο δείπνο Πρω-

ινό και αναχώρηση μαζί με τον τοπικό 

ξεναγό μας για τον Μεσαιωνικό οικισμό 

της Άνω Σύρου, όπου θα επισκεφθούμε 

τον Καθολικό Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Γεωργίου, το Μοναστήρι των Καπου-

τσίνων, το Μοναστήρι των Ιησουϊτών, 

την Πιάτσα, τα λαογραφικά μουσεία και 

μετά, μέσα από τα στενά δρομάκια, θα 

φθάσουμε στο «κάτω τέρμα», όπου θα 

μας περιμένει το πούλμαν για να μας 

μεταφέρει στην Ερμούπολη. Εκεί θα επι-

σκεφθούμε πεζή τον ιερό ναό του Αγίου 

Νικολάου, τη συνοικία Βαπόρια και τη 

«μικρή Βενετία», το μνημείο του Άταφου 

Αγωνιστή. Προαιρετική επίσκεψη στο 

πρώτο θέατρο-όπερα της Ελλάδας. Θα 

επισκεφθούμε ακόμη το πνευματικό 

κέντρο και το μουσείο με τα αντίγραφα 

Κυκλαδικής Τέχνης, το αρχαιολογικό 

μουσείο, το Γυμνάσιο της Νέας Ελλάδας, 

το Δημαρχείο στην πλατεία Μιαούλη 

και το ναό Κοίμησης της Θεοτόκου με 

την αυθεντική εικόνα του El Greco. 

Αμέσως μετά επιβίβαση στο πούλμαν 

για να πραγματοποιήσουμε το γύρο της 

Σύρου. Περιλαμβάνει όλο το νότιο τμήμα 

του νησιού με τις θαυμάσιες παραλίες, 

όπως Αζόλιμνος, Βάρη, Μεγάλος Γιαλός, 

Ποσειδωνία, Φοίνικας, Γαλησσάς και 

Κίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το 

βράδυ Ανάσταση στην περιοχή διαμονής 

- Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να 

ψήσουμε τον οβελία, με ουζάκι και 

μεζεδάκι. Ακολουθεί Πασχαλινό γεύμα 

συνοδεία τοπικής ορχήστρας (για όσους 

διαμένουν στο Dolphin Bay). Απόγευμα 

και βράδυ ελεύθερο.

Δευτέρα: Σύρος - Πειραιάς Μετά το 

πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο 

πλοίο, απόπλους.

HERMES HOTEL ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ+ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ+ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Bv 2κλινο Sv 3ο άτομο 1κλινο Bv

6/4 4 325 € 360 € 275 € 420 €

Bv: Back View, Sv: Sea View

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς-Σύρος-Πειραιάς σε αριθμημένες θέσεις • Μεταφορές, 
περιηγήσεις που αναφέρονται • Διαμονή στα ξενοδοχεία Dolphin Bay 4* στο Γαλησσά ή Hermes Hotel 3* 
στην Ερμούπολη • Ημιδιατροφή καθημερινά και ποτά στα γεύματα για όσους διαμένουν στο Dolphin Bay • 
Πρωινό, Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε τοπικά εστιατόρια για όσους διαμένουν στο Hermes • 
Μεταφορά στην πόλη για την περιφορά του Επιταφίου για όσους διαμένουν στο Dolphin Bay • Λαμπάδα για 
την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους  χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός 
φόρος διαμονής (σελ. 4)

TA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ 
6/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΥΡΟΣ «BLUE STAR PAROS» 09:00-12:45
9/4 ΣΥΡΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «BLUE STAR PAROS» 16:00-19:45

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4 

DOLPHIN BAY ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ*

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Std 3ο άτομο 1κλινο Std παιδί 4-12

6/4 4 282 € 235 € 365 € 130 €

Std: Standard 

Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο τη διανυκτέρευση
*Ποτά: Αναψυκτικά post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο κατά τη διάρκεια των γευμάτων

DOLPHIN BAY ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ*

Άφιξη Νύχτες 2κλινο Std 3ο άτομο 1κλινο

6/4 3 165 € 119 € 246 €

5/4, 6/4 4 199 € 145 € 299 €

Std: Standard 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Στις 4 διανυκτερεύσεις 1 νύχτα επιπλέον ΔΩΡΟ (η 5η διανυκτέρευση)
2 παιδιά έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ
*Ποτά: Αναψυκτικά post mix, μπύρα draft, κρασί χύμα λευκό ή κόκκινο κατά τη διάρκεια των γευμάτων
Επιβάρυνση για Superior θέα θάλασσα 10 € το δωμάτιο/διανυκτέρευση
Κυριακή Πάσχα: Μπουφές με ούζο και μεζέδες κατά την διάρκεια του ψησίματος των αρνιών, πασχαλινό 
γεύμα με ορεκτικά, αρνί σούβλας, κοκορέτσι & μεζέδες, συνοδεία της τοπικής ορχήστρας του ξενοδοχείου!
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

HERMES HOTELDOLPHIN BAY
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Μ. Τετάρτη: Πειραιάς - Πάτμος 
Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά και 

απόπλους για την Πάτμο. Άφιξη αργά 

το βράδυ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

SKALA HOTEL 3*, ξεκούραση.

Μ. Πέμπτη: Χώρα (Τελετή Νιπτή-
ρος) - 12 Ευαγγέλια στο Σπήλαιο 
της Αποκάλυψης Πρωινό και 

μεταφορά στη Χώρα για την τελετή του 

Νιπτήρος, που πραγματοποιείται μόνο 

στην Πάτμο και στα Ιεροσόλυμα. Επι-

στροφή στη Σκάλα. Γεύμα (προαιρετικό) 

σε εστιατόριο κοντά στο ξενοδοχείο. 

Ξεκούραση και το βράδυ μεταφορά 

στο Σπήλαιο της Αποκάλυψης, για να 

παρακολουθήσουμε τη λειτουργία 

των 12 Ευαγγελίων. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Μ. Παρασκευή: Χώρα - Μονή 
Ζωοδόχου Πηγής - Μονή Ευαγ-
γελισμού Πρωινό και αναχώρηση 
για το καστρομονάστηρο του Ιωάννου 
Θεολόγου. Θα δούμε το Μουσείο με 
τις Βυζαντινές εικόνες, ιερά κειμήλια, 

λείψανα αγίων, το ιδρυτικό χρυσόβου-
λο της Μονής κ.ά. Συνεχίζουμε για τη 
Μονή Ζωοδόχου Πηγής. Περιήγηση 

στο Μεσαιωνικό κομμάτι της Χώρας, το 
Λαογραφικό Μουσείο και το Αρχοντικό 
του Σημαντήρη. Στη συνέχεια αναχώ-
ρηση για τη Μονή Ευαγγελισμού, όπου 
θα παρακολουθήσουμε την Αποκαθή-

λωση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ μετάβαση στη Σκάλα, όπου 
θα δούμε τους 2 Επιτάφιους να συνα-

ντώνται στο λιμάνι για την περιφορά. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Μ. Σάββατο: Σκάλα - (προαιρετικά 
Λειψοί) - Μονή Ι. Θεολόγου Πρωινό 
και αν το επιτρέπουν οι καιρικές συν-

θήκες θα πραγματοποιηθεί προαιρετική 
εκδρομή με καραβάκι στους Λειψούς. 
Προσκύνημα στην Παναγιά του Χάρου, 
όπου στην εικόνα η Παναγία δεν εμφα-
νίζεται να κρατά το θείο βρέφος, αλλά 
τον Εσταυρωμένο Χριστό. Επιστροφή στη 
Σκάλα και το βράδυ μεταφορά για την 
Ανάσταση στη Ι.M. Θεολόγου. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Σκάλα - Χώρα 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος. Ακο-
λουθεί Πασχαλινό γεύμα με μουσική 
σε παραδοσιακό χωριό. Το απόγευμα 
μετάβαση στη Χώρα, όπου τελείται o 
Εσπερινός της Αγάπης στο Μοναστήρι 

του Ιωάννου Θεολόγου. Το απόγευμα 

θα συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του 

Δήμου στη Σκάλα (γλέντι με παραδοσι-

ακούς χορούς).

Δευτέρα: Πάτμος - Λάμπη - 
Κάμπος - Πειραιάς Πρωινό και 

αναχώρηση για τη βόρεια πλευρά του 

νησιού, όπου θα δούμε τον Όρμο της 

Λάμπης με τα πολύχρωμα βότσαλα. Στη 

συνέχεια θα γευματίσουμε στον Κάμπο, 

την πιο γραφική παραλία του νησιού. 

Επιστρέφουμε στη Σκάλα, απ’ όπου 

θα επιβιβασθούμε στο πλοίο και θα 

αναχωρήσουμε για Πειραιά.

Kατανυκτικό Πάσχα στο νησί 
της Αποκάλυψης!

Πάτμος

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ+ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ ΔΕΙΠΝΟ+ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

4/4 6 415 € 345 € 515 €

Επιβάρυνση για 2κλινη εσωτερική καμπίνα 37,50 € το άτομο ανά διαδρομή
Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε οικονομική θέση • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται 
με κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο Skala Hotel 3* • Πρωινό καθημερινά • Αναστάσιμο 
δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική σε τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο • Λαμπάδα για την 
Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Τα εισιτήρια 
για τους Λειψούς • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

Μοναδική τελετή  
του Νιπτήρος  
τη Μ. Πέμπτη!

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4 

TA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ 
4/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΤΜΟΣ «SUPERFAST XII» 19:OO - 03:15
9/4 ΠΑΤΜΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «SUPERFAST XII» 13:05 - 20:30

SKALA HOTEL
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Χανιά - Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Αγ. Νικόλαος 

Γύρος Κρήτης
Μ. Πέμπτη: Πειραιάς - Χανιά Πρω-

ινός απόπλους από Πειραιά για Χανιά. 

Άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο μας KΥDON 4*. Το 

βράδυ περιήγηση στην παλιά πόλη των 

Χανίων και στο καταπληκτικό Ενετικό 

λιμάνι. Προαιρετική παρακολούθηση 

της λειτουργίας των Αχράντων Παθών 

στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. 

Δείπνο.

M. Παρασκευή: Νέα Πόλη - Ακρω-
τήρι - Ομαλός - Φαράγγι Σαμαριάς 
Μετά το πρωινό περιήγηση στην πόλη. 

Μεταξύ άλλων θα δούμε το σπίτι 

του Ελ. Βενιζέλου, το Ανάκτορο του 

Πρίγκιπα Γεωργίου, ενώ στο Ακρωτήρι 

θα επισκεφθούμε τους τάφους των 

Βενιζέλων. Συνεχίζουμε για το οροπέ-

διο του Ομαλού, σε υψόμετρο 1.050μ., 

και θα φθάσουμε μέχρι το Ξυλόσκαλο, 

είσοδο του Φαραγγιού Σαμαριάς. 

Παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Παρακολού-

θηση του Επιταφίου στο μοναστήρι 

Χρυσοπηγής.

Μ. Σάββατο: Λίμνη Κουρνά - 
Ρέθυμνο - Αρκάδι - Ηράκλειο 

Αναχώρηση από Χανιά, αφού προη-

γουμένως επισκεφθούμε την ξακουστή 

κεντρική αγορά. Επόμενη στάση 

στη Λίμνη Κουρνά. Συνεχίζουμε για 

Ρέθυμνο. Άφιξη, ξενάγηση στο ιστορικό 

κέντρο, γεύμα. Επίσκεψη-προσκύνημα 

στην ιστορική Μονή Αρκαδίου. Αργά 

το απόγευμα άφιξη στο Ηράκλειο. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο AQUILA 
ATLANTIS 5*. Το βράδυ Αναστάσιμη 

λειτουργία. Αναστάσιμο δείπνο.

Κυριακή Πάσχα: Τάφος Καζα-
ντζάκη - Ενυδρείο Κρήτης Πρωινό 

και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι 

Πασχαλινό γεύμα στο εστιατόριο του 

ξενοδοχείου. Αργότερα το απόγευμα 

θα επισκεφθούμε τον Τάφο του Καζα-

ντζάκη και στη συνέχεια το ενυδρείο, 

το θαλασσόκοσμο της Μεσογείου. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέ-

ρευση.

Δευτέρα: Ελούντα - Σπιναλόγκα - 
Άγ. Νικόλαος - Ιεράπετρα Πρώτη 

στάση για επίσκεψη στον Αγ. Γεώργιο 

στο Σεληνάρι. Συνεχίζουμε με την 

Ελούντα. Στάση για καφέ ή προαιρετική 

επίσκεψη στη Σπιναλόγκα. Ακολουθεί 

γνωριμία με τον Άγιο Νικόλαο. Τελευ-

ταίος σταθμός η Ιεράπετρα. Παραμονή 

για γεύμα. Επιστροφή στο Ηράκλειο στο 

ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

Τρίτη: Κνωσός - Φαιστός - Γόρτυνα 
- Μάταλα - Αρχαιολογικό Μου-
σείο - Απόπλους Μετά το πρωινό 

επίσκεψη στο περίφημο Αρχαιολογικό 

Μουσείο της πόλης. Στη συνέχεια 

επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της 

Κνωσού. Αργότερα, από τη Γόρτυνα θα 

πάμε στη Φαιστό και στα Μάταλα. Γεύμα 

στην παραλία. Μεταφορά στο λιμάνι. 

Διανυκτέρευση εν πλω.

Τετάρτη: Πειραιάς

Άφιξη νωρίς το πρωί στον Πειραιά.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 3ο άτομο 1κλινο

5/4 6 465 € 355 € 610 €

Επιβάρυνση για 2κλινη εσωτερική καμπίνα στην επιστροφή 16 € το άτομο  
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • 
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς - Χανιά σε καθίσματα αεροπορικού τύπου και Ηράκλειο - Πειραιάς σε 4κλινη 
εσωτερική καμπίνα • Διαμονή 2 νύχτες στο ξενοδοχείο Kydon 4* στα Χανιά και 3 νύχτες στο Aquila Atlantis 
5* στο Ηράκλειο • Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της 
ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμ-
βάνονται: • Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου • Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)

TA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ 
5/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΧΑΝΙΑ «ELYROS» 12:00-20:00

10/4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ «KRITI II» 21:00-06:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4 

AQUILA ATLANTSKYDON HOTEL
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Μ. Παρασκευή: Ραφήνα - Τήνος
Συγκέντρωση το πρωί στο λιμάνι της Ραφήνας, επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους 
με προορισμό την Τήνο. Άφιξη και τακτοποίηση στo ξενοδοχείo AEOLOS BAY 3* 
στο κέντρο της πόλης. Ξεκούραση και ελεύθερος χρόνος έως το βράδυ που θα 
μεταφερθούμε στην εκκλησία για την ακολουθία του Επιταφίου. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού - Αναστάσιμο δείπνο 
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού. Θα δούμε τις φυσικές ομορφιές, 
την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική των σπιτιών με τους γραφικούς περιστερώνες, το 
αρχοντικό χωριό του Χαλεπά, τον Πύργο, το Μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας όπου 
βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, τον Βόλακα και την εκκλησία της 
Μεγαλόχαρης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ θα πάρουμε 
τη λαμπάδα μας και γεμάτοι κατάνυξη θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της 
Αναστάσεως. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο.Αναστάσιμο δείπνο 
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να παρακολουθήσουμε το παραδοσιακό ψήσιμο 
του οβελία. Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και πλούσιο μενού. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο.
Δευτέρα: Τήνος - Ραφήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους για τη Ραφήνα. Επιστροφή στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο 
Eco

2κλινο 
Std

2κλινο 
Sv

1κλινο 
Eco

1κλινο 
Std

1κλινο 
Sv

1ο παιδί 
4-12

6/4 4 225 € 239 € 269 € 285 € 315 € 345 € 85 €

Eco: Economy, Std: Standard, Sv: Sea View,
Για 3ο άτομο ισχύουν οι τιμές ατόμου σε 2κλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα • Διαμονή στο ξενοδοχείο Aeolos Bay 3* 
στο κέντρο της πόλης • Ημιδιατροφή καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με μουσική στη 
θέση της ημιδιατροφής • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Μεταφορές από/προς το ξενοδοχείο κατά την άφιξη 
και αναχώρηση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Τα γεύματα εκτός 
ξενοδοχείου • Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ο ειδικός φόρος 
διαμονής (σελ.4)

H «νύμφη των κυκλάδων»

Τήνος

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Σαντορίνη - Φηρά 
Συγκέντρωση στο λιμάνι και απόπλους για Σαντορίνη. Άφιξη και μεταφορά με πούλμαν 
στο ξενοδοχείο KALISTI HOTEL 4*, στα Φηρά. Τακτοποίηση στα δωμάτια και το βράδυ 
θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία του Επιταφίου στην εκκλησία της Παναγίας. 
Μ. Σάββατο: Γύρος του νησιού - Οία 
Συγκέντρωση μετά το πρωινό στην reception του ξενοδοχείου για τον ολοήμερο γύρο 
του νησιού με πούλμαν. Πέρασμα από την παραλία Περίσσα και κατευθυνόμαστε 
προς το μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Βρίσκεται στην κορυφή του ομώνυμου όρους, 
Προφήτη Ηλία, και φιλοξενεί τη θαυματουργή εικόνα, καθώς και λείψανα αγίων. 
Εφόσον βρισκόμαστε στη Σαντορίνη δεν θα παραλείψουμε να επισκεφθούμε και ένα 
τοπικό οινοποιείο. Εξάλλου, το νησί έχει μακρά ιστορία στην οινοποιία και φημίζεται 
για τα κρασιά του! Ακολουθεί μετάβαση στον Πύργο και στο Μεγαλοχώρι. Συνεχί-
ζουμε για τον ιδιότυπο οικισμό της Οίας, με τα γραφικά δρομάκια και το πιο διάσημο 
ηλιοβασίλεμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και το βράδυ θα παρακολουθή-
σουμε την Ανάσταση. Αναστάσιμο δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 
Κυριακή Πάσχα: Φηρά - Πασχαλινό γλέντι 
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι θα μεταβούμε για το παραδοσιακό 
Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο, με νόστιμα εδέσματα και τον οβελία να «πρω-
ταγωνιστεί»! Το απόγευμα χαλαρώστε και απολαύστε τις ανέσεις του ξενοδοχείου και 
όποιος το επιθυμεί μπορεί να κάνει έναν περίπατο στα Φηρά. 
Δευτέρα Πάσχα: Σαντορίνη - Πειραιάς 
Μετά το πρωινό ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση στο πλοίο και 
άφιξη στον Πειραιά αργά το βράδυ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ, ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ+ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟ+ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΓΕΥΜΑ

Αναχώρηση Ημέρες 2κλινο Cl 2κλινο Dlx 2κλινο J.Sui 3ο άτομο 
J.Sui

6/4 4 375 € 430 € 485 € 360 €

Cl: Classic, Dlx: Deluxe, J.Sui: Junior Suite,

Περιλαμβάνονται: • Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-Σαντορίνη-Πειραιάς σε αριθμημένα καθίσματα • Διαμο-
νή στο ξενοδοχείο Kalisti Hotel 4*, στα Φηρά • Πρωινό καθημερινά • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα 
σε τοπικό εστιατόριο • Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Σαντορίνης κατά την άφιξη και αναχώρηση • 
Γύρος της Σαντορίνης με πούλμαν • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός Δεν περιλαμβάνονται: • 
Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • O ειδικός φόρος διαμονής (σελ 4)

Πάσχα με φόντο την Καλντέρα!

Σαντορίνη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4

KALISTI HOTEL

TA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ 

6/4 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  
«BLUE STAR DELOS» 07:25-14:55 

9/4 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
«BLUE STAR DELOS» 15:30- 23:25

TA ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΑΣ 
6/4 ΡΑΦΗΝΑ - ΤΗΝΟΣ «SUPERFERRY II» 07:50-11:35 
9/4 ΤΗΝΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ «SUPERFERRY II» 14:35-18:30 

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

Άφιξη Νύχτες 2κλινο 
Eco

2κλινο 
Std

2κλινο  
Sv

1κλινο 
Eco

1κλινο 
Std 1κλινο Sv

6/4 4 141 € 156 € 186 € 210 € 240 € 270 €

Eco: Economy, Std: Standard, Sv: Sea View,

1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 6 ετών 25€ τη βραδιά
Για 3ο άτομο ισχύουν οι τιμές ατόμου σε 2κλινο δωμάτιο
Επιπλέον διαμονή 20€ το άτομο σε δίκλινο/τρίκλινο δωμάτιο και 30€ σε μονόκλινο με πρωινό
Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής (σελ. 4)
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Η
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ή
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Λίμνη Τσιβλού 
Ζαρούχλα 
Κυριακή 29 Απριλίου 
22€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Λίμνη Στυμφαλία -  
Λίμνη Δόξα  
Μονή Αγ. Γεωργίου 
Τρίτη 1 Μαΐου 
20€ | Ώρα αναχώρησης: 7:30

Λεωνίδιο - Πλάκα 
Μονή Ελώνης  
Τρίτη 1 Μαΐου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Θήβα - Αρχαιολογικό 
Μουσείο (ξενάγηση)  
Χαλκίδα 
Κυριακή 11 Μαρτίου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 8:30

Ναός Επικούρειου 
Απόλλωνα - Ανδρίτσαινα 
Κυριακή 22 Απριλίου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 7:30

Λεωνίδιο - Κοσμάς  
Μονή Ελώνης 
Κυριακή 18 Μαρτίου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Καλάβρυτα - Αγ. Λαύρα 
Τόπος Θυσίας 
Κυριακή 25 Μαρτίου 
22€ | Ώρα αναχώρησης: 7:00

Μονή Φανερωμένης 
Χιλιομόδι - Ναύπλιο 
Κυριακή 25 Μαρτίου 
20€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Ορεινή Φωκίδα 
Μουσουνίτσα  
Αθανάσιος Διάκος 
Κυριακή 25 Μαρτίου 
27€ | Ώρα αναχώρησης: 7:30

Αγία Θεοδώρα Βάστας 
Σπήλαιο Κάψια 
Κυριακή 1 Απριλίου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Κτήμα Τατοΐου (ξενάγηση) 
Λίμνη Μπελέτσι 
Κυριακή 15 Απριλίου 
21€ | Ώρα αναχώρησης: 9:00

M
άρτιος - Ιούνιος 

2018

:)
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Φαράγγι Βουραϊκού 
Οδοντωτός - Καλάβρυτα 
Κυριακή 6 Μαΐου 
28€ | Ώρα αναχώρησης: 7:30

Μονή Αγάθωνος  
Υπάτη (Βυζαντινό Μουσείο) 
Καμένα Βούρλα 
Κυριακή 13 Μαΐου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Καλάβρυτα - Πλανητέρο  
Σπήλαιο Λιμνών   
Κυριακή 20 Μαΐου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 7:30

Θολωτός τάφος Μινύα -  
Μονή Σκριπούς 
Κυριακή 27 Μαΐου 
20€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Νήσος Τριζόνια: «θησαυρός»  
στον Κορινθιακό 
Κυριακή 27 Μαΐου - Κυριακή 17 Ιουνίου 
25€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Κόστα - Σπέτσες 
Δευτέρα 28 Μαΐου 
26€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Τζιά 
Δευτέρα 28 Μαΐου 
45€ | Ώρα αναχώρησης: 6:30

Απόδραση στα «εξωτικά»  
Λιχαδονήσια 
Δευτέρα 28 Μαΐου - Κυριακή 24 Ιουνίου 
39€ | Ώρα αναχώρησης: 7:30

Χαλκίδα - Προκόπι  
Αγ. Ιωάννης Ρώσος  
Λίμνη Ευβοίας 
Κυριακή 3 Ιουνίου 
20€ | Ώρα αναχώρησης: 8:00

Διάπλους Ισθμού -  
Ηραίο - Λουτράκι 
Κυριακή 10 Ιουνίου 
35€ | Ώρα αναχώρησης: 8:30
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ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ  
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΑΜΕ 

ΜΑΚΡΙΑ!
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1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ 
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο 
αεροδρόμιο «Schiphol» του Άμστερνταμ. 
Αναχώρηση για περιήγηση στα ενδια-
φέροντα αξιοθέατα. Θα θαυμάσουμε τον 
παραδοσιακό Μύλο του Rembrandt, το 
εντυπωσιακό Στάδιο Αρένα, το δίκτυο 
των αμέτρητων καναλιών, το επιβλητικό 
Rijksmuseum, την πανύψηλη Δυτική 
Εκκλησία, τον πλωτό Κεντρικό Σταθμό 
κ.ά. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο. Προαιρετική βόλτα γνωριμίας 
με το κέντρο του Άμστερνταμ.

2η μέρα: Άμστερνταμ - Πλατεία 
Μουσείων - «Coster Diamonds» - 
(προαιρετικά Volendam) Αναχώ-
ρηση το πρωί από το ξενοδοχείο για 
την Πλατεία των Μουσείων. Εκεί θα 
επισκεφθούμε δωρεάν το μεγαλύτερο 
αδαμαντοποιείο της πόλης «Coster 
Diamonds». Αμέσως μετά όποιος 
επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί τα 
φημισμένα μουσεία Van Gogh, Rijks 
και Stedelijk Museum, που βρίσκονται 
ακριβώς απέναντι. Συνεχίζουμε με 
προαιρετική εκδρομή στο παραδοσιακό 
ψαροχώρι Volendam και επίσκεψη σε 
τοπική Φάρμα Τυριών (45 € το άτομο).

3η μέρα: Ρότερνταμ - Χάγη - Ντελφτ 
- Βρυξέλλες Πρωινό και αναχώρηση 
με πρώτη στάση το Ρότερνταμ, το μεγα-
λύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης. 
Επόμενη επίσκεψη το Μεσαιωνικό 
Ντελφτ και η Χάγη, έδρα των Διεθνών 
Δικαστηρίων και του Ολλανδικού 
Κοινοβουλίου. Πορεία για τις Βρυξέλλες, 
άφιξη και πανοραμική γνωριμία: 
Atomium, Παλάτια του Λάκεν, Παγόδα, 
Πλατεία Grand Sablon κ.ά. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες.

4η μέρα: Βρυξέλλες - Βαλλωνία - 
Λουξεμβούργο (προαιρετικά) Πρωινό 
και προαιρετική αναχώρηση. Η διαδρο-
μή μας στη Βαλλωνία θα μας οδηγήσει 
σε μία από τις πιο όμορφες πόλεις της, 
την Ντινάντ. Στάση για περίπατο και 
καφέ. Συνέχεια για Λουξεμβούργο, 

άφιξη και ξενάγηση. Μεταξύ άλλων θα 

δούμε τον Καθεδρικό ναό της Παναγίας, 

την εντυπωσιακή Κόκκινη γέφυρα, 

το κτίριο της Φιλαρμονικής, την Place 

d’Armes (90 € το άτομο).

5η μέρα: Γάνδη - Μπριζ Πρωινό και 

αναχώρηση με προορισμό τη Γάνδη. 

Ξενάγηση στο κέντρο. Συνεχίζουμε 

για τη διάσημη Μπριζ, μία από τις 

ομορφότερες πόλεις της κεντρικής 

Ευρώπης, όπου ο χρόνος δείχνει να έχει 

σταματήσει στον Μεσαίωνα! Μεταφορά 

στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Αμβέρσα - Αθήνα Πρωινό 

σε μια από τις σπουδαιότερες πόλεις 

του Βελγίου, την Αμβέρσα. Ξενάγηση 

στην πόλη, ένα από τα μεγαλύτερα λιμά-

νια της Ευρώπης. Πτήση επιστροφής.

Ξεκινάμε από το «νεανικό» 
Άμστερνταμ με τους χώ-
ρους τέχνης, τα χαρακτηρι-
στικά κανάλια, τις γέφυρες 
και τη… μικρή Ολλανδέζα! 
Συνεχίζουμε τη γνωρι-
μία μας με το Βέλγιο των 
διεθνών οργανισμών, των 
Μεσαιωνικών κωμοπόλε-
ων και των αρχιτεκτονικών 
θησαυρών

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Άμστερνταμ: Ozo 4*
Βρυξέλλες: Nh Brussels Louise 4* 

Μπριζ: Academie 4*

EARLY
BOOKING

Ολλανδία-Βέλγιο-Λουξεμβούργο

Βenelux
Άµστερνταµ - Ρότερνταµ - Χάγη - Ντελφτ - Βρυξέλλες - Βαλλωνία - Λουξεµβούργο -  
Γάνδη - Μπριζ - Αµβέρσα ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4

ACADEMIE HOTEL BRUGES

NH BRUSSELS LOUISEOZO HOTEL AMSTERDAM

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4 6 545 € 595 € +165 € 495 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Άμστερνταμ / Αϊντχόβεν - Αθήνα με «Transavia» • 1 
χειραποσκευή 10 κιλών και 1 αποσκευή 15 κιλών ανά άτομο • Μεταφορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμ-
μα με πολυτελές πούλμαν • 5 διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχεία (2 Άμστερνταμ, 2 Βρυξέλλες, 1 Μπριζ) • 
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγήσεων • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος 
καυσίμων 155 € • Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, φέρι-μποτ • Ό,τι δεν αναφέ-
ρεται ρητά ως περιλαμβανόμενο

Με διαμονή  
στην πανέμορφη 

Μπριζ!
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1η μέρα: Αθήνα - Νυρεμβέργη 
Πρωινή πτήση για το Μόναχο, άφιξη και 
μεταφορά στη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί 
ξενάγηση στην παλιά πόλη - μια πραγ-
ματική… χρονομηχανή! Το επιβλητικό 
κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι 
Γοτθικοί ναοί και οι όμορφες γέφυρες 
του ποταμού Pegnitz μεταφέρουν 
τον επισκέπτη αιώνες πίσω, σε ένα 
παραμυθένιο σκηνικό. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

2η μέρα: Νυρεμβέργη - Βαμβέργη 
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το 
μαγευτικό Μπάμπεργκ (Βαμβέργη) 
στη Φραγκονία. Χτισμένο πάνω σε 7 
λόφους, με εκπληκτική αρχιτεκτονική, 
παλαιοπωλεία και εννέα ζυθοποιίες με 
πάνω από 30 ποικιλίες της περίφημης 
Γερμανικής μπύρας. Θα δούμε το παλιό 
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό κ.ά. 
Χρόνος για γεύμα με μπύρα και τοπικές 
λιχουδιές. Επιστροφή το απόγευμα 
στη Νυρεμβέργη για να δούμε μερικά 
ακόμα αξιοθέατα. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Νυρεμβέργη - Ρότεν-
μπουργκ Πρόγευμα και αναχώρηση 
για το Ρότενμπουργκ. Είναι μία από 
τις ωραιότερες πόλεις της Βαυαρίας, 
χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τάου-

μπερ, η οποία διατηρεί μέχρι σήμερα 
αναλλοίωτο τον παραδοσιακό της 
χαρακτήρα. Επιστροφή στη Νυρεμβέρ-
γη. 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. 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. Συνεχίζουμε για την 

Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά 
πετυχημένη μεταφορά του Παρθενώνα 
στον Δούναβη από τον Λουδοβίκο Α’ της 
Βαυαρίας. Η περιοχή είναι εντυπωσιακά 
χτισμένη σε ένα λόφο ακριβώς πάνω 
από τον ποταμό Δούναβη. Επιστροφή 
στη Νυρεμβέργη και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Νυρεμβέργη - Μόνα-
χο - Αθήνα Πρωινό και αναχώρηση 
για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί 
πανοραμική ξενάγηση. Θα δούμε το 
Πανεπιστήμιο, την Αψίδα του Θριάμβου, 
το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα 
στην παλιά πόλη με τις ιστορικές μπιρα-
ρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του 
Νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη 
της Παρθένου Μαρίας. Στη συνέχεια 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μας.

Ένα ταξίδι στο χώρο και το 
χρόνο, που θα σας παρου-
σιάσει τις ομορφιές της 
Βαυαρίας, θα σας δώσει 
την ευκαιρία να γευθείτε 
την αυθεντική Γερμανική 
μπύρα, και φυσικά να 
γνωρίσετε από κοντά τα 
υπέροχα αξιοθέατα που 
περιλαμβάνουν τον «Γερ-
μανικό Παρθενώνα»

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 27/4 5 495 € 545 € +150 € 395 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa Airlines» • 4 διανυκτε-
ρεύσεις στη Νυρεμβέργη στο NH Collection Nuremberg City 4* ή παρόμοιο • Πρωινό καθημερινά • Μετα-
φορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής ασφάλισης έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνο-
νται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 150 € • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
• Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

NH Collection Nuremberg City 4*

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4

Ταξίδι στο παραμύθι

Νυρεμβέργη
Βαµβέργη - Ρότενµπουργκ - Ρέγκενσµπουργκ - Βαλχάλα - Μόναχο 

EARLY
BOOKING
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1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο - 
Γκέρλιτς - Δρέσδη Πρωινή πτήση για 
το Βερολίνο. Άφιξη και αναχώρηση για 
το Γκέρλιτς, στις όχθες του ποταμού 
Νάις, στα σύνορα μεταξύ Πολωνίας και 
Γερμανίας. Περιήγηση, ξεκούραση με 
καφέ και συνεχίζουμε για τη Δρέσδη. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και 
πρώτη γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα: Δρέσδη - Κρουαζιέρα στον 
Έλβα - Μάισεν Η Δρέσδη, πρω-
τεύουσα της Σαξονίας, μαγεύει τους 
επισκέπτες της με ένα σαγηνευτικό 
μίγμα παράδοσης και μοντέρνου στιλ. 
Περιήγηση πεζή στο κέντρο της πόλης. 
Η εκκλησία Frauenkirche, το παλάτι 
Zwinger, η όπερα του Semper, τα ανά-
κτορα Elbschlösser είναι μερικά από 
τα αξιοθέατα που θα δούμε. Ακολουθεί 
κρουαζιέρα στον Έλβα (10 € το άτομο). 
Θα γνωρίσουμε το προάστιο Λόζβιτς 
και θα επιστρέψουμε στην παλιά πόλη. 
Επόμενος σταθμός μας το Μάισεν. 
Επιστροφή στη Δρέσδη.

3η μέρα: Λειψία - Βαϊμάρη - 
Ερφούρτη Μετά το πρωινό θα 
αναχωρήσουμε για τη Λειψία, πατρίδα 
του Βάγκνερ. Στο κέντρο της Παλιάς 

Πόλης βρίσκεται η τεράστια Marktplatz. 
Ελεύθερος χρόνος και ξεκούραση. 
Συνεχίζουμε για τη Βαϊμάρη. Θα δούμε 
τα ιστορικά κτίρια, το παλάτι του Δου-
κάτου, το Μπάουχαους, τους τάφους 
των Γκαίτε, Σίλερ και Νίτσε κ.ά. Επόμενη 
στάση η Ερφούρτη, γνωστή ως «Ρώμη 
της Θουριγγίας», με τις εκατοντάδες 
γέφυρες. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην Ερφούρτη.

4η μέρα: Ερφούρτη - Πότσνταμ - 
Βερολίνο Πλούσιο πρόγευμα σε μπου-
φέ και αναχώρηση για το Πότσνταμ, 
πρωτεύουσα του Βρανδεμβούργου. Θα 
δούμε τη Λίμνη Βανζέε και κατόπιν θα 
περιηγηθούμε στα στενά δρομάκια με 
τα Φλαμανδικά σπίτια. Το ενδιαφέρον 
μας θα επικεντρωθεί στο Σαν Σουσί, τα 
θρυλικά ανάκτορα με τους υπέροχους 

κήπους. Περνώντας από τη γέφυρα 
των κατασκόπων συνεχίζουμε για το 
Βερολίνο, όπου θα διανυκτερεύσουμε.

5η μέρα: Βερολίνο Πανοραμική 
ξενάγηση. Θα περάσουμε από το 
Σαρλότενμπουργκ, την πύλη του Βραν-
δεμβούργου, τη συναγωγή, ενώ στην 
Αλεξάντερπλατς θα δούμε το κόκκινο 
δημαρχείο. Η «συνοικία των εμιγκρέ-
δων» Kreuzberg, η East Side Gallery 
και το Checkpoint Charlie, μνημεία της 
πρόσφατης ιστορίας της χώρας, καθώς 
και η Φιλαρμονική και το Sony Center 
αποτελούν ξεχωριστούς προορισμούς. 
Θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περ-
γάμου κι έπειτα θα διαβούμε την Unter 
den Linden. Ελεύθερο απόγευμα.

6η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα Πρόγευ-
μα και πτήση επιστροφής για Αθήνα.

Γύρος Ανατολικής Γερμανίας

Σαξονία
Λειψία - Μάισεν - Δρέσδη - Γκέρλιτς - Βαϊµάρη - Ερφούρτη - Πότσνταµ -  
Βερολίνο - Μουσείο Περγάµου - Κρουαζιέρα στον Έλβα - Λόζβιτς ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Δρέσδη: The Westin Bellevue Dresden 4*
Ερφούρτη: Radisson Blu Hotel Erfurt 4*

Βερολίνο: NH Berlin Kurfuerstendamm 4*

NH BERLIN KURFUERSTENDAMM

RADISSON BLU

THE WESTIN BELLEVUE

Οι τέχνες, ο πολιτισμός και 
η φύση ζουν στη Σαξο-
νία. Μας «υποδέχονται» 
οι προσωπικότητες του 
πνεύματος στη Βαϊμάρη, 
οι μουσικές ιδιοφυΐες στη 
Λειψία, η διαχρονική γοη-
τεία της Δρέσδης, τα ίχνη 
της ιστορίας στο Πότσνταμ 
και φυσικά η δυναμική 
πρωτεύουσα, το Βερολίνο

EARLY
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4 6 595 € 645 € +140 € 495 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βερολίνο - Αθήνα με «Aegean» • Μεταφορές/περιη-
γήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν • 5 διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχεία (2 Δρέσδη, 1 
Ερφούρτη, 2 Βερολίνο) • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Τοπικός ξεναγός κατά τη διάρκεια των ξεναγή-
σεων • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 155 € • Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν, 
φέρι-μποτ • Το κόστος της κρουαζιέρας στον Έλβα 10 € • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως περιλαμβανόμενο
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1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μετα-
φορά στο ξενοδοχείο & ξενάγηση. Θα 
δούμε το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα 
του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. 
Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη. 
Ελεύθερος χρόνος.

2η μέρα: Ομπεραμεργκάου -  
Κάστρο Νοϊσβανστάιν
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρή-
σουμε για το Ομπεραμεργκάου, ένα 
παραμυθένιο χωριό, διάσημο για 
τα υπέροχα ζωγραφισμένα σπίτια. 
Επόμενη στάση μας το φημισμένο 
Κάστρο Νοϊσβανστάιν, στη νοτιοδυτική 
Βαυαρία. Δεσπόζει ανάμεσα στις 
ψηλές κορφές των Άλπεων και είναι 
πραγματικά σαν να βγήκε από παρα-
μύθι! Επιστροφή στο Μόναχο.

3η μέρα: Νυρεμβέργη
Πρωινό και ξενάγηση στην παλιά πόλη 
της Νυρεμβέργης. Αναγεννησιακές 
κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα και 
πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, 
Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές 
πλατείες και σιντριβάνια συνθέτουν 
ένα παραμυθένιο σκηνικό! Επιστροφή 
στο Μόναχο.

4η μέρα: Μπερχτεσγκάντεν - Λίμνη 
Κένιγκζε - Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μπερχτε-
σγκάντεν στις Βαυαρικές Άλπεις. Λιγό-
τερο από 6 χλμ. απέχει η λίμνη Κένιγκζε 
(Königssee), που διεκδικεί τον τίτλο 
της καθαρότερης λίμνης της Γερμανίας. 
Περιβάλλεται από βουνά που ξεπερνούν 
τα 2.700μ. σε ένα Αλπικό «κάδρο» που 
μοιάζει ανέγγιχτο από οτιδήποτε με 
γήινη υπόσταση. Θα απολαύσουμε μίνι 
κρουαζιέρα (προαιρετικά). Συνεχίζουμε 
για το Σάλτσμπουργκ, θα περάσουμε από 
τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ 
και από τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας 
τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα 
δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρ-

χείο, τον Καθεδρικό ναό και το Αβαείο 
του Αγίου Πέτρου. Χρόνος στη διάθεσή 
σας για βόλτα στα γραφικά δρομάκια 
του ιστορικού κέντρου. Επιστροφή και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Αθήνα
Aναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που 
βρίσκεται στην «καρδιά» της Βαυαρίας. Η 
πόλη, η οποία ιδρύθηκε από τους Ρωμαί-
ους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως 
και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημα-
ντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της 
Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν 
Μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς 
ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της 
περιοχής είναι ονομαστή. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Γνωρίστε μεσαιωνικές 
πόλεις και μητροπόλεις 
με έντονη ζωή, Βαυαρικά 
ήθη και έθιμα, μυστη-
ριώδη δάση, μνημεία 
παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO 
και φυσικά το Μόναχο – 
τη βαυαρική πρωτεύουσα 
την παγκόσμια αίγλη

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχεία Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 27/4 5
Courtyard City 

Center 4*
495 € 545 € +150 € 415 €

25/5 4
Germania 3* - 389 € +110 € 319 €

Novotel City 4* - 499 € +150 € 399 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μόναχο - Αθήνα με «Lufthansa» • Μεταφορές/περιη-
γήσεις όπως στο πρόγραμμα • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ως άνω • 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 Σημείωση: Ζητήστε μας το 4ήμερο πρόγραμμα

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Courtyard by Marriott Munich City Center 4*

EARLY
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Παραδοσιακά χωριά & κάστρα

Mόναχο-Βαυαρία
Μόναχο - Οµπεραµεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάιν - Νυρεµβέργη - Μπερχτεσγκάντεν - 
Λίµνη Κένιγκζε - Σάλτσµπουργκ - Ρέγκενσµπουργκ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4, 25/5

COURTYARD BY MARRIOTT
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1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρ-
τη - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο 
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, 
επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για τη Χαϊδελβέργη. Περιήγηση πεζή 
στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο. 
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.

2η μέρα: Στρασβούργο Πρωινό στο 
ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση 
στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινο-
βουλίου, χτισμένη στη δυτική όχθη του 
Ρήνου, με τον ποταμό Ιλ να τη διασχίζει. 
Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο, 
θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με 
τα γραφικά στενά, γνωστή ως η «μικρή 
Γαλλία» κ.ά. Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Φράιμπουργκ - Κολμάρ 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το 
Φράιμπουργκ. Στην πανοραμική περιή-
γηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης θα 
δούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό 
του 13ου αιώνα και το Κάουφχαους. Η 
βόλτα θα ολοκληρωθεί στο Δημαρχείο, 
απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγ-
μα καναλιών και στενών πλακόστρωτων 
οδών με παραδοσιακά εστιατόρια, 
αριστοκρατικά καφενεία και μπιραρίες. 

Επόμενος σταθμός μας το Κολμάρ, το 
«στολίδι της Αλσατίας». Θα περιηγηθού-
με στο κέντρο με τα παραδοσιακά σπίτια 
στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα 
δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο, όπως 
επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες 
με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερος χρόνος στη «Μικρή Βενετία» 
με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες. 
Επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η μέρα: Ρίκβιρ - Έγκισεμ (Eguisheim) 
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το 
χωριό Ρίκβιρ, ένα δημοφιλή τουριστικό 
προορισμό κυρίως για την αρχιτεκτονι-
κή των κτιρίων του (16ος αιώνας). Επό-
μενος σταθμός μας το γραφικό χωριό 

Έγκισεμ (Eguisheim) στη βορειοανατο-
λική Γαλλία, «απλωμένο» γύρω από ένα 
φρούριο του 8ου αιώνα. Το κλίμα της 
περιοχής είναι ιδανικό για αμπελοκαλλι-
έργεια, έτσι οι περισσότεροι κάτοικοί του 
είναι αμπελουργοί και τα σπίτια τους τα 
χρησιμοποιούν σαν κελάρια και μαγαζιά 
για πώληση ή γευσιγνωσία οίνου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν 
Μπάντεν - Φρανκφούρτη - Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση 
για τη  φημισμένη λουτρόπολη Μπάντεν 
Μπάντεν, που βρίσκεται επίσης στον 
Μέλανα Δρυμό. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και 
πτήση για την Αθήνα.

Η Αλσατία, αιθέρια κι 
ανέγγιχτη στο χρόνο, μας 
υπόσχεται 5 παραμυθέ-
νιες ημέρες! Μέλανας 
Δρυμός, Χαϊδελβέργη, 
Στρασβούργο και απέρα-
ντοι, μεθυστικοί αμπελώ-
νες θα κάνουν αυτό το 
Πάσχα μοναδικό, κλείνο-
ντάς το στην πιο όμορφη 
καρτ ποσταλ!

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4 5 445 € 495 € +160 € 395 €

24/5 5 475 € 525 € +160 € 425 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Φρανκφούρτη - Αθήνα με την «Lufthansa» • Μετα-
φορές, εκδρομές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* • 
Πρωινό καθημερινά • 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: Στην αναχώρηση 24/5 η διαμονή μας είναι στη Χαϊδελβέργη. 
Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Hilton Strasburg 4* - Στρασβούργο
Μarriott Heidelberg 4*- Xαϊδελβέργη

EARLY
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Στους ρομαντικούς δρόμους του κρασιού

Αλσατία-Μέλας Δρυμός
Φράιµπουργκ - Στρασβούργο - Κρασοχώρια Αλσατίας - Κολµάρ - Χαϊδελβέργη - Μπάντεν Μπάντεν ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 24/5

HILTON STRASBURG 4*

ΜARRIOTT HEIDELBERG 4*
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1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Λουκέρ-
νη - Βέρνη - Λωζάννη Πτήση για τη 
Ζυρίχη, σημείο εκκίνησης το οδοιπορικού 
μας στην πανέμορφη Ελβετία. Πρώτη μας 
στάση η κουκλίστικη Λουκέρνη, χαρακτη-
ριστική για τις ζωγραφιστές προσόψεις 
των σπιτιών και το Αλπικό τοπίο που την 
περιβάλλει. Μας περιμένει η διοικητική 
πρωτεύουσα Βέρνη, χτισμένη στις όχθες 
του ποταμού Aare και περιτριγυρισμένη 
από τις Άλπεις. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στο επιλεγμένο ξενοδοχείο μας στη 
Λωζάννη.

2η μέρα: Γενεύη Πρωινό και αναχω-
ρούμε για ξενάγηση στη Γενεύη, το κέ-
ντρο της διεθνούς διπλωματίας. Ξεκινάμε 
από το θεαματικό σιντριβάνι Jet d’ Eau 
που πετά νερό σε ύψος 140 μέτρων. Θα 
δούμε το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με 
τον Καθεδρικό ναό, τα κτίρια της Ευρω-
παϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, τα 
υπέροχα πάρκα. Χρόνος ελεύθερος κι 
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Λωζάννη - Γκριγιέρ - Μο-
ντρέ - Κάστρο Σιγιόν - Βεβέ - Ζυρίχη 
Πρωινή περιήγηση στη Λωζάννη. Ξεκι-
νάμε με το ιστορικό κέντρο όπου κυριαρ-
χούν η κεντρική πλατεία ντε Λα Παλί και 

ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ Νταμ, καθώς 
και τα γραφικά στενά σοκάκια του 18ου 
και 19ου αι. Διασχίζοντας τα περίφημα 
Ελβετικά αγροκτήματα θα γνωρίσουμε το 
γραφικό χωριουδάκι Γκριγιέρ, διάσημο 
για τα τυριά του. Επόμενοι σταθμοί μας 
το κοσμοπολίτικο Μοντρέ, το κάστρο του 
Σιγιόν στις ακτές της λίμνης Λεμάν, το 
γραφικό Βεβέ. Πορεία για τη Ζυρίχη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας αργά το 
απόγευμα.

4η μέρα: Ζυρίχη - Αλπικό τρένο - 
Σεντ Μόριτζ Μετά το πρωινό μας θα 
μεταφερθούμε οδικώς μέχρι την Κουρ, 
όπου θα επιβιβασθούμε στο περίφημο 
Αλπικό τρένο της «Rhaetian Railways» 
που θα μας μεταφέρει στο υπέροχο Σεντ 
Μόριτζ. Χρόνος ελεύθερος να περιπλανη-

θείτε στην περιοχή με τα θαυμάσια σαλέ, 
τα πλακόστρωτα σοκάκια, τα πολυτελή 
καταστήματα και φυσικά τα σικ καφέ 
και εστιατόρια. Το απόγευμα μεταφορά 
οδικώς στη γνώριμη Ζυρίχη.

5η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα Το πρωί 
αναχωρούμε για την περιοχή Σαφχάου-
ζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί 
καταρράκτες του Ρήνου. Μετάβαση για 
επίσκεψη στο παραποτάμιο χωριό Στάιν 
αμ Ράιν. Επιστρέφουμε στη Ζυρίχη για να 

περιηγηθούμε στα κυριότερα αξιοθέατα, 
όπως είναι η Γοτθική εκκλησία Φραουεν-
μίνστερ, η κεντρική οδός Μπανχοφστρά-
σε, η πανέμορφη παραλίμνια περιοχή. 

Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση 
επιστροφής μας.

Ένα ανοιξιάτικο οδοιπορικό 
που θα μας φέρει κοντά στις 
επιβλητικές κορυφές που 
έχουμε συνηθίσει να βλέ-
πουμε χιονισμένες, τα κατα-
πράσινα βουνά, τις κρυστάλ-
λινες λίμνες. Θα βαδίσουμε 
στις πεντακάθαρες πόλεις 
όπου εδρεύουν παγκόσμιοι 
θεσμοί και θα απολαύσουμε 
θαυμάσια Αλπικά τοπία

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 24/5 5 595 € 645 € +165 € 525 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ζυρίχη - Αθήνα με πτήσεις «Swiss Airlines» • 4 διανυ-
κτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις 
όπως περιγράφονται • Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός της εκδρομής • Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής ασφάλισης έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρο-
μίων 165 € • Εισιτήριο τρένου με την «Rhaetian Railways» από το Κουρ προς το Σεντ Μόριτζ 80 € το άτομο 
• Είσοδοι σε αξιοθέατα/μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 
ή αναφέρεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο Σημείωση: Η ροή των ημερησίων προγραμμάτων ενδέχεται να 
τροποποιηθεί για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς να παραλείπεται τίποτα

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Continental Hotel Lausanne 4*
Sheraton Zurich Hotel 4*

EARLY
BOOKING

Αλπικό Τρένο

Πανόραμα Ελβετίας
Λουκέρνη - Βέρνη - Λωζάννη - Γενεύη - Γκριγιέρ - Μοντρέ - Κάστρο Σιγιόν - Βεβέ - 
Ζυρίχη - Αλπικό τρένο - Σεντ Μόριτζ - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αµ Ράιν ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 24/5

CONTINENTAL HOTEL LAUSANNE

SHERATON ZURICH HOTEL
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5, 6, 7, 9, 10, 11/4, 24/5

Παρίσι
Παρίσι - Λούβρο - Βερσαλλίες - Disneyland - Μονµάρτη - 
Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα - Μουσείο Αρωµάτων «Fragonard»

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι Άφιξη, μεταφορά στην πόλη και ξεκινάμε πανοραμική ξε-

νάγηση στα αξιοθέατα του Παρισιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

2η μέρα: Βερσαλλίες - Μουσείο Λούβρου - Κήποι Κεραμικού - Μουσείο Αρω-

μάτων Θα απολαύσουμε ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών, θα 

ξεναγηθούμε στους πανέμορφους Κήπους Κεραμικού που μας οδηγούν στην είσοδο 

του Λούβρου (ελληνική πτέρυγα). Συνεχίζουμε στο Μουσείο Αρωμάτων «Fragonard».

3η μέρα: Παρίσι - Disneyland Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στη Disneyland.

4η μέρα: Αγορές στα πολυκαταστήματα - Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα - Μο-

νμάρτη Χρόνος ελεύθερος για αγορές και κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα Bateaux 

Parisiens. Στη συνέχεια θα απολαύσουμε βόλτα πεζή στη γραφική Μονμάρτη. 

5η μέρα: Παρίσι - Νορμανδία (προαιρετική) Ημέρα ελεύθερη. Μπορείτε να πραγ-

ματοποιήσετε την προαιρετική εκδρομή στην Νορμανδία.

6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 11/4, 26/4

Kυανή Ακτή
Νίκαια - Μονακό - Κάννες - Σαν Πολ ντε Βανς (Εξ αν Προβάνς - 
Μασσαλία)

1η μέρα: Αθήνα - Νίκαια - Βραδινή επίσκεψη Μόντε Κάρλο (προαιρετικά)
Πτήση για Νίκαια. Άφιξη και περιήγηση που ξεκινά από την παλιά πόλη. Συνεχίζουμε 
με τη διάσημη πλατεία Μασενά και καταλήγουμε στην Νοτρ Νταμ. Ελεύθερος χρό-
νος. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Προαιρετική βραδινή επίσκεψη στο Μόντε Κάρλο.
2η μέρα: Νίκαια - Σαν Πολ ντε Βανς - Κάννες - Νίκαια
Πρωινή αναχώρηση για το αριστοκρατικό χωριό Saint-Paul-de-Vence. Περιπλανη-
θείτε στα στενά του σοκάκια με τα υπέροχα παλαιοπωλεία, καθίστε για καφέ, δείτε 
κάποια έκθεση τέχνης, επισκεφθείτε την εκκλησία Conversion-de-Saint-Paul. Επό-
μενος σταθμός μας οι κοσμοπολίτικες Κάννες. Επιστροφή στη Νίκαια.
3η μέρα: Νίκαια - Μουσείο αρωμάτων «Fragonard» - Μονακό - Νίκαια
Επίσκεψη στο μουσείο-εργαστήριο αρωμάτων «Fragonard». Μετάβαση στο 
πριγκιπάτο του Μονακό και περιήγηση. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στο παλάτι. 
Επιστροφή στη Νίκαια.

4η μέρα: Νίκαια - Εκδρομή Εξ αν Προβάνς - Μασσαλία (προαιρετικά)
Ελεύθερη μέρα. Προαιρετική εκδρομή στην Εξ αν Προβάνς και τη Μασσαλία. Θα 
περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πρώτης με τα δαιδαλώδη πλακόστρωτα 
δρομάκια και τα επιβλητικά κτίρια. Στη δε Μασσαλία θα δούμε τα δίδυμα κάστρα - 
φυλάκια του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Νικολάου, όπως και την Νοτρ Νταμ ντε λα 
Γκαρντ. Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η μέρα: Νίκαια - Στρέζα - Μίλανο
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Στρέζα. Ελεύθερος χρόνος και συνεχί-
ζουμε για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Πρωινή ξενάγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας και το παγκόσμιο κέντρο 
μόδας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το μεγαλύτερο Γοτθικό κτίριο της Ιτα-
λίας, τον Καθεδρικό ναό Ντουόμο, τη στοά Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, τη Σκάλα 
του Μιλάνου κ.ά. Πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

*5/4,
*6/4,
7/4

6

Ιbis Berthier Batignolles 3* 462 € +196 € 318 €

Best Western Ronceray 
Opera 3*sup  (στην Όπερα)

588 € +250 € 378 €

Millennium Opera 4*sup 
(στην Όπερα)

665 € +360 € 378 €

*9/4,
*10/4,
11/4

6

Ιbis Berthier Batignolles 3* 498 € +190 € 348 €

Best Western Ronceray 
Opera 3*sup (στην Όπερα)

620 € +258 € 400 €

Millennium Opera 4*sup 
(κεντρικό στην Όπερα)

699 € +349 € 400 €

24/5 6

Ιbis Berthier Batignolles 3* 548 € +225 € 368 €

Best Western Ronceray 
Opera 3*sup (στην Όπερα)

628 € +250 € 328 €

*Για τις αναχωρήσεις 5/4, 6/4, 9/4 και 10/4 σε πτήσεις «Aegean Airlines» υπάρχει επιβ. ναύλου περίπου 
50 € - 55 € το άτομο 
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα - Παρίσι - Αθήνα με πτήσεις της «Air France»/«Αegean 
Air»• 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, εκδρο-
μές βάσει προγράμματος • Εισιτήριο για Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα • Εκπτωτικά κουπόνια αγορών για τα 
πολυκαταστήματα «Galeries Lafayette» • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αερο-
δρομίων 165 € • Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, πάρκα (πληρώνονται επιτόπου), και ό,τι δεν αναφέρεται 
ρητά στα περιλαμβανόμενα • Ο νέος φόρος πόλης (city tax) 1,65 € κατ’ άτομο τη διαν. για 3* ξενοδοχείο/2,48 
€ κατ’ άτομο τη διαν. για 4* ξενοδοχείο, (πληρωτέα στο ξενοδοχείο) Προσοχή: Η σειρά των εκδρομών/
υπηρεσιών του πιο πάνω προγράμματος είναι ενδεικτική και αλλάζει, ανάλογα με την ημερομηνία άφιξης, 
τις ώρες πτήσεων, κ.λπ. Ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο για κάθε αναχώρηση

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 26/4 6 625 € +170 € 495 €

11/4 5 565 € +130 € 435 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νίκαια/Μιλάνο - Αθήνα με πτήσεις της «Aegean» • 3, 
4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Villa Bougainville 4* στη Νίκαια • 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στο 
Μιλάνο • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός/συνο-
δός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Φόροι πόλεων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Είσοδοι 
σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα • Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα Σημειώσεις: • Οι παραπάνω 
εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. • 
Το 5ήμερο πρόγραμμα πραγματοποιείται αντίστροφα
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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 επίσκεψη στο 
Ανάκτορο Σενμπρούν. Μεταφορά & τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα 
ελεύθερο για να επισκεφθείτε το ιστορικό 
κέντρο. Αξιοσημείωτη είναι η παλιά Ελλη-
νική συνοικία στο κέντρο με τις εκκλησίες 
και τα όμορφα εστιατόρια, όπου σύχναζαν 
οι Έλληνες έμποροι το 19ο αιώνα.

2η μέρα: Βιέννη & Βιεννέζικα δάση 
Πρόγευμα. Θα μεταβούμε για εκδρομή 
στα Βιεννέζικα Δάση, όπου θα δούμε το 
κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ 
και θα επισκεφθούμε τη λουτρόπολη 
Μπάντεν. Επιστροφή στη Βιέννη και 
χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ 
(προαιρετικά)  
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλα-
κτικά προτείνουμε προαιρετική ολοήμερη 
εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ, πατρίδα του 
Μότσαρτ, στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ. 
Εκεί θα θαυμάσουμε τους κήπους του 

Μίραμπελ, το Δημαρχείο, το σπίτι του 
Μότσαρτ κ.ά. 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 Μπελβε-
ντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, 
Βαν Γκογκ, το Μουσείο Αλμπερτίνα με 
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις και 
το Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από 
τα πιο σημαντικά στον κόσμο με περίπου 
60.000 πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, 
μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο συ-

γκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, 
με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις 
μοντέρνας τέχνης που περιλαμβάνει 
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο 
Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο 
Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ, το 
Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό Μουσείο Zoom, 
το Μουσείο Επίπλων, την Kunsthalle Wien 
και το Κέντρο Μαθηματικών. Για το από-
γευμα σας προτείνουμε καφέ στον Πύργο 
του Δούναβη με θέα σε όλη τη Βιέννη, 
αλλά και μια βόλτα στο πάρκο αναψυχής 
Πράτερ θα σας μείνει αξέχαστη!

5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος και πτήση 
επιστροφής στην Αθήνα.

Η Αυστριακή πρωτεύουσα 
θα «κλέψει» την καρδιά 
μας με την ιστορία, τον 
πολιτισμό, τη μουσική 
της… Η άνοιξη γοητεύει 
αθεράπευτα στα περίχωρα 
και τα δάση της Βιέννης - 
κι αυτός ο έρωτας περ-
νάει απ’ το… στομάχι στα 
περίφημα κελάρια με τις 
εθνικές σπεσιαλιτέ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4 5 395 € 445 € +130 € 345 €

10/4 4 325 € 375 € +110 € 275 €

28/4 5 445 € 495 € +170 € 395 €

24/5 5 445 € 495 € +190 € 345 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βιέννη - Αθήνα με «Austrian» • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Ξενάγηση στην πόλη & εκδρομή στα Βιεννέζικα Δάση • Με-
ταφορές/ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός ξεναγός 
στη Βιέννη • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής ασφάλισης έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων 140 € • Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • 
Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό Σημείωση: Στο 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται 
η 4η ημέρα

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Courtyard Messe 4*
Arcotel Wimberger 4*

Renaissance Vienna 4*

Μάγιερλινγκ - Σάλτσμπουργκ

Ανοιξιάτικη Βιέννη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 10/4, 28/4, 24/5

EARLY
BOOKING

RENAISSANCE VIENNA 

ARCOTEL WIMBERGER 

ARCOTEL WIMBERGER



66 AΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4 

Πράγα-Βιέννη 

Βουδαπέστη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 7/4, 11/4, 28/4, 23/5   

Η πόλη των αλχημιστών 

Πράγα
1η μέρα: Αθήνα - Πράγα 
Πτήση για Πράγα. Άφιξη στη «χρυσή πόλη», επιβίβαση στο λεωφορείο και ξενάγη-
ση που ξεκινά με την ιστορική συνοικία Μάλα Στράνα. Επίσκεψη στην επιβλητική 
μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου, περίπατος στη Γοτθική γέφυρα του Καρόλου 
μέσα από τα Μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής οδού» ως την πλατεία της παλιάς 
πόλης. Γεύμα σε εστιατόριο με τοπικές σπεσιαλιτέ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο.
2η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ (προαιρετικά) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Πρότασή μας είναι μια ολοήμερη εκ-
δρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα, το Τσέσκι Κρουμλόβ. Χεί-
μαρροι του ποταμού Βολτάβα «τρέχουν» σε πολλά σημεία αυτής της Μεσαιωνικής 
πόλης, που είναι ένα πραγματικό 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 λουτρόπολη Κάρ-
λοβι Βάρι στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών της. Μετά την ξενά-
γησή μας θα γευματίσουμε σε εστιατόριο. Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγησή μας ξεκινά με το μοναστήρι του Στράχοβ και 
το Λορέτο. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στη μαγευτική καστρούπολη, την Ακρόπο-
λη 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. Ακο-
λουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε την Πράγα από μια άλλη άποψη. Συνοδεύεται από γεύμα σε μπουφέ. 
Μετά το γεύμα ελεύθεροι για μια βόλτα στην πόλη.
5η μέρα: Πράγα - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και πτήση της επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Πράγα Πτήση για Πράγα. Άφιξη και άμεση ξενάγηση με λεωφο-
ρείο στην Μάλα Στράνα. Γεύμα σε εστιατόριο και μεταφορά στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πράγα - Κάρλοβι Βάρι Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε από την Πρά-
γα με προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβι Βάρι στη Δυτική Βοημία. Μετά την 
ξενάγησή μας γεύμα σε εστιατόριο. Αναχώρηση για την Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
3η μέρα: Πράγα - Καστρούπολη Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ξενάγηση μας συ-
νεχίζεται: Στράχοβ και Λορέτο, Ακρόπολη Πράγας, Γοτθικός ναός Αγ. Βίτου και βασιλική 
Αγ. Γεωργίου. Ακολουθεί 2ωρη κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα που συνοδεύεται 
από γεύμα σε μπουφέ.
4η μέρα: Πράγα - Τσέσκι Κρουμλόβ - Βιέννη Πρωινό και αναχώρηση. Θα κά-
νουμε 2ωρη στάση στο Τσέσκι Κρουμλόβ. Επίσκεψη στο κάστρο, γεύμα σε επιλεγμένο 
εστιατόριο. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για Βιέννη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα Δάση Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρού-
με για ξενάγηση: Mariahilfer Strasse, Όπερα, δημαρχείο, παλάτι Hofburg, ανάκτορα 
Schonbrunn κ.ά. Γεύμα σε εστιατόριο και αναχώρηση για τα περίφημα Βιεννέζικα 
Δάση. Χάιλιγκενκροϊτς, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν είναι οι κυριότεροι σταθμοί μας. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Παραδουνάβια χωριά - Βουδαπέστη 
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, πρωτεύουσα της Σλοβακίας, όπου θα 
έχουμε πανοραμική ξενάγηση. Συνεχίζουμε για τη Βουδαπέστη μέσω των Παραδου-
νάβιων χωριών. Εκεί θα συναντήσουμε το γραφικό χωριό των καλλιτεχνών, τον Άγιο 
Ανδρέα, και το Βίσεγκραντ με το Μεσαιωνικό κάστρο. Γεύμα σε εστιατόριο. Τελευταίος 
σταθμός η Βουδαπέστη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
7η μέρα: Βουδαπέστη Πρωινό και ξενάγηση πρώτα στην Πέστη και έπειτα στη 
Βούδα. Το βράδυ σας προτείνουμε κρουαζιέρα στον Δούναβη ή τη συμμετοχή σας σε 
δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα της Βουδαπέστης.
8η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα Μετά το πρωινό μας πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 7/4, 11/4, 
28/4, 23/5 

5

Diplamat 4* 595 € +130 € 485 €

Hotel 987 4* 645 € +220 € 525 €

Grand Dior 5* 715 € +280 € 535 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα - Αθήνα με «Aegean Airlines» • Μεταφορά 
από και προς το αεροδρόμιο της Πράγας • 4 διανυκτερεύσεις στην Πράγα σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας με πρωινό • 2 γεύματα σε εστιατόριο • 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον ποταμό Βολτάβα • Ξενάγηση 
στην παλιά πόλη της Πράγας • Ξενάγηση στο Κάστρο της Πράγας • Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβι Βάρι 
• Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 
Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 150 € • Ποτά κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων • Οτιδήποτε προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4 8
Panorama 4* (Πράγα)

Αnanas 4* (Bιέννη)
Νovotel Centrum 4* (Boυδαπέστη)

825 € +250 € 655 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Πράγα & Βουδαπέστη - Αθήνα με «Aegean Airlines» • 
3 διανυκτερεύσεις στην Πράγα, 2 στη Βιέννη και 2 στη Βουδαπέστη σε ξενοδοχεία 4* με πρωινό μπουφέ • 
1 γεύμα στην Πράγα σε τοπικό εστιατόριο • 1 γεύμα στην κρουαζιέρα στον Μολδάβα • 1 γεύμα στο Κάρλοβι 
Βάρι • 1 γεύμα στο Τσέσκι Κρουμλόβ • 1 γεύμα στη Βιέννη σε εστιατόριο • 1 γεύμα στην εκδρομή στα 
Παραδουνάβια • Ξεναγήσεις, μεταφορές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα • Ελ-
ληνόφωνος τοπικός αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμ-
βάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
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1η μέρα: Αθήνα - Βουδαπέστη - 
Πέστη & Κοινοβούλιο 
Συγκέντρωση και αναχώρηση για 
Βουδαπέστη. Θα αρχίσουμε με την 
ξενάγηση από την Πέστη και την 
περίφημη Πλατεία Ηρώων. Θα επισκε-
φθούμε τον Ναό του Αγ. Στεφάνου, τη 
Λεωφόρο Αντράσι με την Όπερα και τα 
καλοδιατηρημένα της κτίρια, το ογκώ-
δες Μπαρόκ Κοινοβούλιο (ξενάγηση 
εσωτερικά), τις γέφυρες που ενώνουν 
τη Βούδα με την Πέστη. Μεταφορά στο 
ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο.
2η μέρα: Βουδαπέστη - Βούδα, 
Σκεπαστή Αγορά & Vaci Utca 
Πρωινό και ξενάγηση στην πλευρά της 
Βούδα, όπου θα δούμε το Βασιλικό 
Κάστρο, την Εθνική Πινακοθήκη, τον 
Πύργο των Ψαράδων, τον Γοτθικό ναό 
Ματίας όπου στέφονταν παλιά οι Ούγ-
γροι βασιλείς. Από τον Λόφο Γκέλερτ θα 
θαυμάσουμε το άγαλμα της Ελευθερί-
ας. Συνεχίζουμε για τη σκεπαστή αγορά 
και τον εμπορικό πεζόδρομο Vaci Utca. 
Απόγευμα ελεύθερο. 
3η μέρα: Βουδαπέστη - Εκδρομή 
στα Παραδουνάβια χωριά με γεύμα 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για 
ολοήμερη εκδρομή στην καμπή του 

Δούναβη. Μια μαγευτική διαδρομή 
στις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις 
της Ουγγαρίας. Πρώτος σταθμός το 
παραδοσιακό χωριό των καλλιτε-
χνών Άγιος Ανδρέας. Στη συνέχεια 
θα ανηφορίσουμε στο Βίσεγκραντ 
με το Μεσαιωνικό κάστρο και την 
καταπληκτική θέα. Γεύμα στο γραφικό 
εστιατόριο «Renaissance», δίπλα 
στις όχθες του Δούναβη. Τελευταίος 
σταθμός το Esztergome. Επιστροφή στη 
Βουδαπέστη.
4η μέρα: Βουδαπέστη - Εβραϊκή 
συνοικία 
Πρωινό και αναχωρούμε για την πεζή 
ξενάγησή μας στη γοητευτική Εβραϊκή 
συνοικία. Η μεγάλη Συναγωγή βρίσκε-

ται στην οδό Dohány και πρόκειται για 
τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. 
Χτίστηκε μεταξύ 1854 - 1859 και 
κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου 
Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως στάβλος 
και ως κέντρο ασύρματης επικοινωνίας 
από τους Γερμανούς. Σήμερα είναι το 
κύριο κέντρο της Εβραϊκής κοινότητας. 
Εδώ φιλοξενείται το Εβραϊκό Μουσείο 
και το Μνημείο Ολοκαυτώματος. 
Απόγευμα ελεύθερο. Για το βράδυ 
προτείνουμε νυχτερινή κρουαζιέρα 
στον Δούναβη.
5η μέρα: Βουδαπέστη - Αθήνα 

Πρωινό, λίγος χρόνος ελεύθερος και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής.

Αναπτύσσεται με τα  
αρχιτεκτονικά κομψοτε-
χνήματά της εκατέρωθεν 
του Δούναβη, μοιρασμένη 
σε δύο κομμάτια, που 
όμως αλληλοσυμπλη-
ρώνονται εξαίσια. Με τη 
βαρύτητα της ιστορίας της 
να αντισταθμίζεται από τη 
ζωντάνια της σύγχρονης 
ζωής της, μας γοητεύει 
και μας μαγεύει

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

29/4 5 495 € 545 € +180 € 445 €

6/4 4 - 449 € +100 € 349 €

11/4 5 - 449 € +130 € 349 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουδαπέστη - Αθήνα με «Aegean Airlines» • Μετα-
φορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα • 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Mercure Korona 4* ή πα-
ρόμοιο (για την αναχώρηση 29/4) • Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά • 1 «Βασιλικό» γεύμα στο εστιατόριο 
«Renaissance» με απεριόριστη κατανάλωση ποτών • Τοπικός ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξι-
διωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου & επίναυλος καυσίμων 150 € 
• Είσοδοι σε μουσεία, φέρι-μποτ, επισκέψιμους χώρους όπου υπάρχουν • Κόστος εισόδου στο Κοινοβούλιο 
9 € ανά άτομο • Κόστος εισόδου στην Εβραϊκή Συναγωγή 14 € ανά άτομο • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά ως 
περιλαμβανόμενο Σημειώσεις: • Στην αναχώρηση 6/4 περιλαμβάνεται ημιδιατροφή • Ζητήστε μας το πρό-
γραμμα για τις αναχωρήσεις 6/4 και 11/4

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Mercure Korona 4*

Παραδουνάβια Χωριά

Βουδαπέστη
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 11/4, 29/4

EARLY
BOOKING
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1η μέρα: Αθήνα - Μόσχα Αναχώρηση 

για τη Μόσχα με απευθείας πτήση. Άφιξη 

και γνωριμία με τη Ρωσική πρωτεύουσα. 

Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Προαιρετική νυχτερινή βόλτα με το 

συνοδό μας.

2η μέρα: Μόσχα Πρωινό στο ξενοδο-

χείο. Συνεχίζουμε την ξενάγηση: Εθνική 

Βιβλιοθήκη και του Ιστορικό Μουσείο, 

Μανέζ και Δούμα, θέατρα Μπολσόι και 

Μάλι κ.ά. Θα επισκεφτούμε την Κόκκινη 

Πλατεία κι έπειτα τον Καθεδρικό Ναό του 

Σωτήρος Χριστού. Ακολουθεί μεταφορά 

κοντά στο Πάρκο της Νίκης και ξενάγηση 

σε κάποιο από τα μουσεία της. Βόλτα 

στον πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ (για την 

Πασχαλινή αναχώρηση: το βράδυ συνά-

ντηση με τον/τη συνοδό και μετάβαση σε 

ναό ή σε μονή για τη Μεγάλη Ανάσταση).

3η μέρα: Μόσχα - Κρεμλίνο - 
«Παλάτι Πανοπλιών» - Μουσείο 
Κοσμοναυτικής - Αστροναυτικής - 
μετρό Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε το 

μετρό, με σταθμούς αληθινά έργα τέχνης! 

Τελικός προορισμός το Κρεμλίνο. Ξενά-

γηση. Ακολουθεί επίσκεψη με ξενάγηση 

στο «Παλάτι Πανοπλιών-Armoury» του 

Κρεμλίνου και στο Μουσείο Αστροναυ-

τικής-Κοσμοναυτικής. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.

4η μέρα: Μόσχα - Αγία Πετρού-
πολη Μετάβαση με ημερήσιο εξπρές 

τρένο στην Αγία Πετρούπολη. Άφιξη, 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

Δυνατότητα για βραδινή βόλτα στη 

Λεωφόρο Νέβσκι, την Πλατεία Καλών 

Τεχνών, στις προκυμαίες των καναλιών 

και των ποταμών.

5η μέρα: Αγία Πετρούπολη Ξενάγηση: 

Ναυαρχείο, νησί Βασίλιεβσκι, Ερμιτάζ, 

πανεπιστημιούπολη, Λεωφόρος Νέβσκι 

κ.ά. Ακολουθεί η επίσκεψή μας στο 

Φρούριο των Πέτρου και Παύλου, καθώς 

και στον Καθεδρικό Ναό της πόλης - τον 

Ναό της Παναγίας Καζάνσκαγια. Δώρο 

η επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο της 

Πολιτικής Ιστορίας της Ρωσίας.

6η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Ναός 
της Αναστάσεως του Χριστού - Μου-
σείο Ερμιτάζ Επίσκεψη και ξενάγηση 

στον Ναό της Αναστάσεως του Χριστού. 

Ακολουθεί η ξενάγησή μας στο Ερμιτάζ - 

τρίτο σε μέγεθος μουσείο στον κόσμο και 

πρώτο σε συλλογές, οι οποίες αριθμούν 

περισσότερα από 3 εκατ. εκθέματα.

7η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Πούσκιν 
- παλάτι Αικατερίνης - νησί Κότλιν 

- Θαλάσσιος Καθεδρικός ναός Αγίου 
Νικολάου Θα μεταβούμε στο Πούσκιν 

ή Τσάρσκογιε Σελό, όπου θα ξεναγη-

θούμε στο Παλάτι της Αικατερίνης. Εδώ 

βρίσκεται και το περίφημο «Κεχριμπα-

ρένιο Δωμάτιο». Συνεχίζουμε για το 

νησί Κότλιν, όπου θα επισκεφθούμε την 

Κρονστάνδη και τον Ναυτικό Καθεδρικό 

Ναό του Αγίου Νικολάου. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.

8η μέρα: Αγία Πετρούπολη - Αθήνα 
Πτήση για Αθήνα μέσω Μόσχας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

7/3, 23/3 8 805 € 875 € +220 € -100 €

5/4 8 - 830 € +165 € -100 €

6/4 8 780 € 850 € +220 € -120 €

15/4 8 615 € 685 € +230 € -100 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόσχα και Αγία Πετρούπολη-Μόσχα-Αθήνα • 7 διανυ-
κτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή • Εσωτερικές μετακινήσεις (το μέσο μετάβασης καθορίζεται 
από το διοργανωτή πριν την αναχώρηση από την Ελλάδα) • Φόροι τοπικοί • Βίζα Ρωσίας • Ασφάλεια αστι-
κής ευθύνης, ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών • Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Τέλη 
εισόδων σε μουσεία & χώρους επισκέψεων και ξεναγήσεων Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 
και επίναυλοι καυσίμων 430 € • Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: • Σε 
σπάνιες περιπτώσεις κάποια από τα Κρατικά Μουσεία (ιδιαίτερα τα μουσεία του Κρεμλίνου) ενδέχεται να 
περιορίσουν ή να απαγορέψουν την είσοδο για τουριστικά γκρουπ, η ενημέρωση γίνεται μόλις 1 μέρα νωρί-
τερα. Σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται αντικατάσταση με επίσκεψη σε κάποιο άλλο μουσείο • Το «Παλάτι του 
Πατριάρχη» του Κρεμλίνου ενδέχεται να παραμείνει κλειστό για το κοινό • Στην αναχώρηση 5/4 οι πτήσεις 
πραγματοποιούνται με «Aegean Airlines»

EARLY
BOOKING

Aυτοκρατορική Ρωσία

Μόσχα-Αγ. Πετρούπολη
Κόκκινη Πλατεία - Κρεµλίνο - Αγία Πετρούπολη - Μουσείο Ερµιτάζ - Πούσκιν ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/3, 23/3, 5/4, 6/4, 15/4

Δώρο!  
η επίσκεψη στο  

Μουσείο  
Κοσμοναυτικής -  
Αστροναυτικής
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1η μέρα: Αθήνα - Βαρσοβία - 
Κρακοβία Πτήση για τη Βαρσοβία και 
αναχώρηση στη συνέχεια οδικώς για 
την Κρακοβία, την αρχαία πρωτεύουσα 
της Πολωνίας. Άφιξη αργά το απόγευμα 
στο ξενοδοχείο στην Κρακοβία. Ελεύ-
θερος χρόνος για περίπατο και πρώτη 
γνωριμία με την πόλη.

2η μέρα: Κρακοβία - Άουσβιτς 
Μετά το πρωινό ξενάγηση. Θα δούμε 
το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στον 
Λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό ναό, το 
πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, τη μεγάλη 
Μεσαιωνική πλατεία με την εκκλησία 
Μαριάτσκι κ.ά. Συνεχίζουμε για το 
μουσειακό χώρο Άουσβιτς/Μπιρκενάου, 
από τα μεγαλύτερα στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης των Ναζί, όπου βρήκαν τραγικό 
θάνατο πάνω από 2 εκατ. άτομα στον Β’ 
Παγκόσμιο. Επιστροφή το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.

3η μέρα: Κρακοβία (Ζακοπάνε) Η 
σημερινή ολοήμερη εκδρομή θα μας 
οδηγήσει στο Ζακοπάνε (110χλμ.), 
χειμερινό προορισμό και χιονοδρομικό 
κέντρο νότια της Κρακοβίας κοντά στα 
σύνορα με τη Σλοβακία. Ο κεντρικός 
πλατύς πεζόδρομος της πόλης και τα 
κουκλίστικα ξύλινα σπιτάκια του θα 

μας μαγέψουν. Επιστροφή αργά το 
απόγευμα στην Κρακοβία.

4η μέρα: Κρακοβία - Αλατωρυχεία, 
Τσεστοχόβα - Βαρσοβία Μετά το 
πρωινό μας θα επισκεφθούμε την περι-
οχή της Βιελίτσκα, όπου τα αλατωρυ-
χεία αποτελούν μοναδικό κειμήλιο. Στις 
υπόγειες στοές βρίσκονται εκκλησίες 
σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές 
φωσφορίζουσες λίμνες και ξύλινα 
υποστυλώματα αληθινά καλλιτεχνή-
ματα μαραγκών της παλιάς εποχής. 
Πορεία προς τη Βαρσοβία με στάση 
στην Τσεστοχόβα και το μοναστήρι της 
Γιάσνα Γκόρα. Άφιξη το απόγευμα στη 
Βαρσοβία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και χρόνος ελεύθερος.

5η μέρα: Βαρσοβία - Αθήνα Μετά το 
πρωινό μας αναχωρούμε για ξενάγηση 

στην ιστορική πόλη της Βαρσοβίας. 
Περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, 
βρίσκεται στον κατάλογο της UNESCO 
και αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για 
τους συντηρητές μνημείων. Θα δούμε 
μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία 
της Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, το 
παλάτι και την πλατεία του Κάστρου 
Plac Zamkowy, το μνημειώδες Παλάτι 
Πολιτισμού και Επιστήμης, το Μεγάλο 
Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα 
και το μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι 
Κρασίνσκι, από τα ομορφότερα κτίρια 
της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους και 
το Εβραϊκό Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας 
Κιουρί, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, 
που στολίζει τους κήπους του ανα-
κτόρου Λαζιένσκι. Χρόνος ελεύθερος 
και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση επιστροφής μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 29/4, 25/5 5 495 € 545 € +140 € 445 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της «Aegean Airlines» • 4 διανυκτερεύ-
σεις σε ξενοδοχεία 4* & 5* • Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις βάσει 
προγράμματος • Τέλη εισόδων (π.χ. μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία • Αντιπρόσωπος/συνοδός του γρα-
φείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι αεροδρόμιου 160 € • Ό,τι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό/
προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 29/4, 25/5

EARLY
BOOKING

Tα ξενοδοχείο μας (ή παρόμοια)

Κρακοβία: Mercure Kraków Stare Miasto 4* 
Βαρσοβία: Radisson Blu Centrum Hotel 5*

MERCURE KRAKÓW RADISSON BLU CENTRUM

Στην πανέμορφη πατρίδα 
του Φρεντερίκ Σοπέν, ξεκι-
νά ένα μοναδικό ταξίδι σ’ 
ένα αρχιτεκτονικό θαύ-
μα! Στην αναγεννημένη 
Βαρσοβία θα θαυμάσουμε 
τις ζωγραφισμένες προ-
σόψεις των κτιρίων και τη 
γραφική Παλιά Αγορά, ενώ 
στην ρομαντική Κρακοβία 
περιπλανηθείτε στη μεγα-
λύτερη μεσαιωνική πλατεία 
στην Ευρώπη!

Άνοιξη στις παραμυθένιες πόλεις 

Πολωνία
Βαρσοβία - Κρακοβία - Ζακοπάνε - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 25/5, 22/6

Γύρος Ιρλανδίας
Δουβλίνο - Κέρι - Μπέρεν - Γκόλγουεϊ - Ντέρι - Μπέλφαστ

1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλάρνεϊ Πτήση 
για Δουβλίνο. Άφιξη και άμεση περιήγηση. Βράχος του Κάσελ, Κορκ, κομητεία Κέρι. 
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο Randles Killarney 4* Sup ή στο ανακαινισμέ-
νο The Dunloe Hotel & Gardens 5*.

2η μέρα: «Δακτυλίδι» του Κέρι Πρωινό και αναχώρηση για τη διάσημη διαδρομή 
«δαχτυλίδι του Κέρι». Περιλαμβάνει τα χωριά Κιλόγκρλιν, Γκλενμπέι, Καχιρσαϊβίν, 
Γουότερβιλ. Θα θαυμάσουμε το Μολ και το Λέιντις Βιου. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικό θέαμα με χορό River Dance.

3η μέρα: Κέρι - Κάστρο Mπανράτι - Βράχοι Μόχερ - Μπέρεν - Γκόλγουεϊ 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε διαδρομή στην περιοχή Μπέρεν. Επίσκεψη στο 
κάστρο Μπανράτι. Θα δούμε τους Βράχους του Μόχερ. Άφιξη στην κομητεία Galway 
ή Castelbar και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 3* ή 4*. Δείπνο.

4η μέρα: Καρόουμορ - Sligo - Ντέρι Πρόγευμα και αναχώρηση. Πέρασμα από 
το μεγαλιθικό νεκροταφείο Καρόουμορ. Θα περιηγηθούμε στην πόλη Sligo και ανα-
χωρούμε για το Ντέρι (Β. Ιρλανδία). Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* και 
περιήγηση. Δείπνο.

5η μέρα: Ντέρι - Giant’s Causeway - Μπέλφαστ Μετά το πρόγευμα θα επισκε-
φθούμε τον «Δρόμο του Γίγαντα». Κατόπιν θα αναχωρήσουμε για τη θρυλική πόλη 
Μπέλφαστ. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*. Δείπνο.

6η μέρα: Μπέλφαστ - Δουβλίνο Πρόγευμα και αναχώρηση για πανοραμική ξε-
νάγηση. Θα μεταβούμε στο Δυτικό Μπέλφαστ, θα δούμε το «Τείχος της Ειρήνης». 
Επίσης, το ναυπηγείο του «Τιτανικού». Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το 
Δουβλίνο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.

7η μέρα: Δουβλίνο - Εθνικό Μουσείο Ιρλανδίας Πρόγευμα και ξενάγηση στο 
Δουβλίνο. Θα επισκεφθούμε το Εθνικό Αρχ. Μουσείο και ύστερα το Φοίνιξ Παρκ, το 
αποστακτήριο ουίσκι «Jameson» και τις εγκαταστάσεις της «Guinness». Το βράδυ 
βόλτα για μπύρα στην περιοχή Temple Bar.

8η μέρα: Δουβλίνο - Αθήνα Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4 8 945 € +480 € 745 €

25/5, 22/6 8 995 € +480 € 795 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Δουβλίνο - Αθήνα με «Aegean Airlines» • 7 διανυκτε-
ρεύσεις στην Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*, 4* & 5* ή παρόμοια • Μπουφέ 
πρόγευμα καθημερινά και 3 δείπνα συνολικά • Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις βάσει προγράμματος • 
Ταξιδιωτικά έντυπα - χάρτες • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
για τους εκδρομείς έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
155 € • Είσοδοι σε μουσεία, χώρους επισκέψεων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στα προσφερόμενα Σημειώσεις: • Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με 
διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι • Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην περιοχή του Γκόλγουεϊ η 
διανυκτέρευση μπορεί να αντικατασταθεί με αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο στη γύρω περιοχή Mayo • 
Στην αναχώρηση 6/4 η διαμονή μας θα είναι στο ξενοδοχείο Randles στο Κιλάρνεϊ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 27, 28/4, 24, 25/5, 14, 21, 22/6

Λονδίνο
Βρετανικό Μουσείο - Εκδροµή στο Γουίντσορ

1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο - Βρετανικό Μουσείο - Νυχτερινός Γύρος Άφιξη 
στο Λονδίνο και άμεση ξενάγηση. Θα ξεκινήσουμε από το φημισμένο Κένσινγκτον, θα 
συνεχίσουμε στο Knightsbridge, θα διασχίσουμε το Hyde Park. Σειρά έχουν Marble 
Arch, Πλατεία Τραφάλγκαρ, Buckingham, Αβαείο του Westminster, Big Ben, το 
London Eye, το City και ο Καθεδρικός ναός του Αγ. Παύλου. Ολοκληρώνουμε με την 
επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε 
προαιρετικά να ακολουθήσετε το νυκτερινό γύρο της πόλης.

2η μέρα: Λονδίνο Ημέρα ελεύθερη για αγορές, μουσεία και πάρκα.

3η μέρα: Λονδίνο & Εκδρομή-δώρο: Κρουαζιέρα στον Τάμεση και το 
Γκρήνουιτς Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα επωφεληθείτε από το ΔΩΡΟ που 
σας προσφέρουμε για έγκαιρες εγγραφές και απολαύστε την κρουαζιέρα στον Τά-
μεση-Greenwich hop-on hop-off με ολοήμερη διάρκεια και αγγλόφωνη ξενάγηση 
περνώντας από πολλά αξιοθέατα.

4η μέρα: Λονδίνο - Οξφόρδη - Στράτφορντ - Bicester Outlet Village (προ-
αιρετικά) Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε να λάβετε μέρος σε εκδρομή στην 
Οξφόρδη, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds θα φτάσουμε στο γραφικό Στράτ-
φορντ, στις όχθες του Avon, γενέτειρα του Σαίξπηρ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το εκπτωτικό χωριό Bicester Village. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βράδυ ελεύθερο.

5η μέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα Πρόγευμα και μεταφορά στο Γουίντσορ, 
τη μόνιμη κατοικία τα τελευταία 860 χρόνια, της βασιλικής οικογένειας. Επίσκεψη στο 
Κάστρο (είσοδος προαιρετική). Ελεύθερος χρόνος και πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4*, 6/4*, 7/4, 9/4, 
10/4, 27/4, 28/4, 25/5

5
Ηοliday Inn Bloomsbury 4* από 588 € από 848 € από 345 €

Hilton Paddington 4*sup από 578 € από 838 € από 408 €

9/4, 12/4 4
Ηοliday Inn Bloomsbury 4* από 479 € από 669 € από 345 €

Hilton Paddington 4*sup από 499 € από 708 € από 398 €

6/4, 28/4, 24/5, 25/5, 
14/6, 21/6, 22/6

4
Holiday Inn Regents Park 4* από 485 € από 685 € από 315 €

Amba Marble Arch 4* sup από 515 € από 795 € από 445 €

5/4, 6/4, 10/4, 11/4, 
27/4, 24/5, 25/5, 
14/6, 21/6, 22/6

5
Holiday Inn Regents Park 4* από 555 € από 815 € από 315 €

Amba Marble Arch 4* sup από 595 € από 895 € από 495 €

*Για τις αναχωρήσεις 5/4 και 6/4 σε πτήσεις «Aegean Airlines» υπάρχει επιβ. ναύλου 35 € το άτομο  
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λονδίνο - Αθήνα με την «Βritish Air» & «Aegean 
Airlines» • 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας • Πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρο-
μές βάσει προγράμματος • Έλληνας ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν 
περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175 € • Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέ-
ατα, κάστρα, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά • Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα 
Σημειώσεις: • Η σειρά των εκδρομών/υπηρεσιών του πιο πάνω προγράμματος αλλάζει, ανάλογα με την 
ημερομηνία αναχώρησης • To 4ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη • Ζητήστε μας τον 
αναλυτικό τιμοκατάλογο για τη κάθε αναχώρηση!
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1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο - 
Κάστρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και 
πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας. 
Άφιξη και αναχώρηση για ξενάγηση στο 
Εδιμβούργο. Θα ξεκινήσουμε από τη 
νέα πόλη, θα οδηγηθούμε στον Λόφο 
Κάρλτον, θα κατηφορίσουμε ως το 
παλάτι του Χόλιρουντ, θα διανύσουμε το 
ιστορικό Βασιλικό Μίλι και θα καταλή-
ξουμε στο κάστρο του Εδιμβούργου, το 
οποίο και θα επισκεφθούμε. Μεταφορά 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Βράδυ 
ελεύθερο.

2η μέρα: Παρεκκλήσι Rosslyn - 
Αβαείο Melrose - Αποστακτήριο 
«Glenkinchie»
Μετά το πρωινό μας βγαίνουμε από 
την πόλη για να επισκεφθούμε το πα-
ρεκκλήσι του χωριού Rosslyn, γνωστό 
από τον «Κώδικα Da Vinci». Συνεχί-
ζουμε προς τα σύνορα της Σκωτίας και 
κάνουμε στάση στην πόλη Melrose για 
να δούμε το ομώνυμο αβαείο. Χρόνος 
ελεύθερος κι επιστροφή. Καθ’ οδόν 
στάση στο αποστακτήριο «Glenkinchie», 
όπου θα γευτούμε αυθεντικό Σκω-
τσέζικο malt whiskey. Επιστροφή στο 
Εδιμβούργο. Απόγευμα ελεύθερο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Εδιμβούργο - Κάστρο 
Γκλάμις - Πιτλόχρι - Κάστρο Μπλερ 
- Ινβερνές
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε 
για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός 
μας το Glamis Castle, στο Άνγκους, 
ένα από τα πιο μεγάλα, πιο όμορφα και 
επιβλητικά, αλλά και πιο καλοδιατηρη-
μένα. Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό 
Πιτλόχρι με τα αποστακτήρια ουίσκι και 
την καλλιέργεια της καφέ πέστροφας. 
Τελευταίος σταθμός το περίφημο Κά-
στρο Μπλερ. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας 
στο Ινβερνές, τακτοποίηση στα δωμάτια 
και ξεκούραση.

4η μέρα: Ινβερνές - Λοχ Νες - Φορτ 
Αγκούστους - Φορτ Γουίλιαμς - Τρό-
σακς - Λοχ Λόμοντ - Γλασκώβη
Πρωινό και αναχώρηση για τα Χάιλαντς. 
Πρώτος σταθμός η γνωστή λίμνη 

Λοχ Νες με την «Νέσι», το θρυλικό 
τέρας της λίμνης. Συνεχίζουμε ως το 
Φορτ Αγκούστους, όπου θα έχουμε 
ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Τελευταία 
στάση μας το Εθνικό Πάρκο Τρόσακς 
με την πανέμορφη λίμνη Λοχ Λόμοντ. 
Άφιξη στη Γλασκώβη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας, χρόνος ελεύθερος και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: Γλασκώβη - Αθήνα
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη 
μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη Γλα-
σκώβη. Θα περιηγηθούμε και θα δούμε 
την Πλατεία George με τα Βικτωριανού 
ρυθμού κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και 
την πλατεία του Βασιλικού Χρηματι-
στηρίου, όπου βρίσκεται η Modern Art 
Gallery. Στη συνέχεια μεταφορά στο 
αεροδρόμιο της Γλασκώβης για την 
πτήση επιστροφής μας.

Χάρη στη χαρακτηριστική 
εθνική ενδυμασία της, το 
ουίσκι, τη μουσική από 
γκάιντες, την τοπογραφία 
και τις παραδόσεις της, έχει 
διαμορφώσει μια εικόνα 
αναγνωρίσιμη σε όλο τον 
κόσμο - είτε τη δείτε τυλιγ-
μένη στην ομίχλη είτε να 
καθρεφτίζεται με εντυπω-
σιακό τρόπο στα νερά των 
λιμνών της

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4 5 695 € 795 € +195 € 595 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό με την «KLM» • 4 διανυκτερεύσεις σε 
επιλεγμένα ξενοδοχεία 3*/4* • Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξενα-
γήσεις ως άνω • Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 180 € • Είσοδοι σε 
μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Ό,τι αναφέρεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4
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Κάστρα, μύθοι και ...whiskey

Σκωτία-Χάιλαντς
Εδιµβούργο - Γλασκώβη - Ινβερνές

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Γλασκόβη: Jurys Inn Glasgow 4*
Ινβερνές: Pentahotel Inverness 4*

Εδιμβούργο: Holiday Inn Εxpress City Centre 3*

PENTAHOTELJURYS INN

HOLIDAY INN EXPRESS



72 AΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Γένοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» και πτήση για τη Γένοβα. Άφιξη και 

άμεση αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το 

λιμάνι, την Piazza de Ferrari με την όπερα, το παλάτι των Δόγηδων και το σπίτι 

όπου λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος, καθώς και την Via Garibaldi, η οποία ανα-

κηρύχθηκε το 2006 Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO 

και περιστοιχίζεται από τα Αναγεννησιακά παλάτια που έχτισαν οι πλουσιότερες 

οικογένειες της Γένοβας το 16ο και 17ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο για να θαυμάσετε 

την πόλη.

2η μέρα: Γένοβα - Ραπάλο - Πορτοφίνο
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ραπάλο και το Πορτοφίνο με τα γραφι-

κά, χρωματιστά σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προιόντα και 

τα εντυπωσιακά γιότ δεμένα στη μαρίνα. Διασχίστε την κεντρική πλατεία, περι-

πλανηθείτε κατά μήκος της προβλήτας και αφεθείτε στις μαγικές αποχρώσεις της 

θάλασσας! Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

3η μέρα: Γένοβα - εκδρομή Cinque Terre (προαιρετική)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά ολοήμερη εκδρομή στα Cinque Terre 

ή στα Ελληνικά «Πέντε Γαίες», 5 πανέμορφα χωριά με σπίτια χρωματιστά σκαρ-

φαλωμένα στους άγριους αλλά καταπράσινους βράχους της Δυτικής ακτής της 

Ιταλίας. Αποτελούν το πρώτο προστατευόμενο Εθνικό πάρκο της Ιταλίας και ένα 

από τα μέρη αυτής της υφηλίου που έχουν μπει στις λίστες της UNESCO (50 € το 

άτομο). Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.

4η μέρα: Γένοβα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γένοβας, πτήση επιστροφής στην 

Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μπάρι - Λέτσε
Πτήση για το Μπάρι. Άφιξη και αναχώρηση για το Λέτσε. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Λέτσε - Τάραντας - Λέτσε

Πρωινό και περιήγηση στη «Φλωρεντία του Νότου», όπως χαρακτηρίζεται το Λέ-
τσε, χάρη στην πλούσια Μπαρόκ αρχιτεκτονική του. Θα δούμε τον Καθεδρικό ναό, 
το Barocco Leccese, την κεντρική πλατεία με το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο κ.ά. Αναχώ-
ρηση για τον Τάραντα, αρχαία αποικία των Σπαρτιατών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Λέτσε - Ελληνόφωνα χωριά Απουλίας - Οτράντο - Λέτσε
Πρωινό και αναχώρηση από το Λέτσε για τα Ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας: 
Μαρτάνο, Κοριλιάνο και Καλημέρα. Η συνέχεια θα μας φέρει στο Οτράντο, όπου 
θα φτάσουμε μέχρι το ακρωτήρι. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Λέτσε - Κατάνια
Πρωινό και επιβίβαση σε πλοίο από το Ρήγιο. Θα διασχίσουμε τα στενά της Σκύλ-
λας και Χάρυβδης και θα φτάσουμε στην Μεσίνα της Σικελίας. Μικρή γνωριμία με 
την πόλη και μετάβαση στην Κατάνια, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

5η μέρα: Κατάνια - Αίτνα - Ταορμίνα - Κατάνια
Πρωινό και περιήγηση. Αναχώρηση για το ενεργό ηφαίστειο της Αίτνας και την 
πόλη Ταορμίνα. Επισκεπτόμαστε το Αρχαίο Θέατρο. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Ακράγαντας
Πρωινό και αναχώρηση για τις Συρακούσες. Ξενάγηση, όπου θα δούμε τους ναούς 
της Αθηνάς και του Απόλλωνα, την πηγή της Αρετούσας, το βωμό του Ιέρωνα κ.ά. 
Μετάβαση στον Ακράγαντα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Ακράγαντας - Παλέρμο
Πρωινό και επίσκεψη στην κοιλάδα με τους επτά αρχαίους Δωρικούς ναούς. Συ-
νεχίζουμε για την πρωτεύουσα και πιο σημαντική πόλη της Σικελίας, το Παλέρμο. 
Πρώτη γνωριμία, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

8η μέρα: Παλέρμο - Αθήνα
Ξενάγηση στο Μεσαιωνικό αλλά και Μπαρόκ Παλέρμο. Νωρίς το απόγευμα ανα-
χώρηση για το αεροδρόμιο, πτήση επιστροφής.ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

25/5, 28/9 4 399 € 440 € +140 € 390 €

8/6, 15/6 4 449 € 490 € +150 € 440 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Γένοβα - Αθήνα με «Volotea Airlines» • 3 διανυκτερεύ-
σεις σε ξενοδοχείο 4* • Πρωινό καθημερινά • Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρό-
γραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβά-
νονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 185 € • Check point 20 € • Δημοτικός φόρος πόλης 2 
€ το άτομο/διανυκτέρευση • Είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους • Εισιτήρια πλοιαρίου ή τρένου 
για τα Cinque Terre • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό Σημειώσεις: • Οι 
διανυκτερεύσεις στη Γένοβα μπορεί να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά και στην Σαβόνα • Η σειρά των 
διανυκτερεύσεων/ξεναγήσεων είναι δυνατόν να διαμορφωθεί για καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

25/5, 28/9 8 595 € 645 € +200 € 585 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μπάρι & Παλέρμο - Αθήνα με «Volotea Airlines» • 
Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*• Πρωινό κα-
θημερινά • Αρχηγός/ξεναγός της εκδρομής • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 185 € • Check point 25 € (πληρωτέα τοπικά) • Εισιτήρια πλοίου 
Ρήγιο - Μεσσίνα - Ρήγιο • Δημοτικοί φόροι πόλεων 2 € ανά άτομο/διανυκτέρευση • Εισιτήρια σε μουσεία 
και επισκεπτόμενους χώρους • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα του προγράμματος.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/5, 8/6, 15/6, 28/9

Iταλική Ριβιέρα
Γένοβα - Cinque Terre - Ράπαλο - Πορτοφίνο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 25/5, 28/9

Σικελία
Ελληνόφωνα χωριά Απουλίας

EARLY
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1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη - Κατακόμβες - (προαιρετικά Rome by night)
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη, γνωριμία με την «αιώνια πόλη». Κατακόμβες Αγ. Καλλί-
στου ή εναλλακτικά κατακόμβες της Δομιτίλλης, Λουτρά Καρακάλα, Κολοσσαίο, 
αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Πιάτσα Βενέτσια είναι μερικά από τα αξιοθέατα 
που θα θαυμάσουμε. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ προ-
αιρετικά μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή νυχτερινή 
περιήγηση στη φωταγωγημένη πόλη.

2η μέρα: Ρώμη - Μουσεία Βατικανού & Βασιλική Αγ. Πέτρου
Πρόγευμα και ημέρα αφιερωμένη στο Βατικανό. Θα θαυμάσετε τεράστιες συλλο-
γές ανεκτίμητων έργων τέχνης & γλυπτικής, με αποκορύφωμα την περίφημη Κα-
πέλα Σιξτίνα. Εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη στη Βασιλική 
του Αγ. Πέτρου & ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η μέρα: Ρώμη - Φλωρεντία
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στην 
πόλη που είναι συνώνυμη με την τέχνη της Αναγέννησης, τη Φλωρεντία. Θα γνω-
ρίσουμε πεζή την ιστορική πόλη και θα δούμε μεταξύ άλλων το μεγαλοπρεπές 
Ντουόμο με το περίφημο καμπαναριό του Τζιότο, το Βαπτιστήριο -Ρωμαϊκής αρχι-
τεκτονικής με μπρούντζινες πόρτες και μωσαϊκά-, την εκκλησία Σάντα Κρότσε, την 
Πιάτσα ντε λα Σινιορία και το Πόντε Βέκιο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος για να αποχαιρετίσετε τη Ρώμη περπατώντας στους εμπορι-
κούς δρόμους της. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην 
Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Κατάνια - Ταορμίνα - Παλέρμο
Πτήση με προορισμό την Κατάνια. Κατευθυνόμαστε προς την Ταορμίνα, το αρχαί-
ον Ταυρομένιον, αλλιώς «μπαλκόνι της Σικελίας». Επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο. 
Ελεύθερος χρόνος και συνεχίζουμε για Παλέρμο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.

2η μέρα: Μονρεάλε - Παλέρμο
Πρωινό και περιήγηση στην πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε με το Μονρεάλε, για 
να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό. Ακολουθεί η γνωριμία μας με το Παλέρμο: 
κεντρική πλατεία, πλατεία της Πραιτόριας, Palazzo dei Normanni, Θέατρο Μάσιμο, 
εκκλησία Martorana κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο & δείπνο.

3η μέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Κατάνια
Πρωινό και κατευθυνόμαστε στην πόλη του Ακράγαντος, όπου βρίσκεται και η φη-
μισμένη κοιλάδα των Ναών. Θα επισκεφθούμε το ναό του Διός, το ναό του Ηρα-
κλέους, το ναό της Ήρας Λακινίας και βέβαια το μοναδικό ναό των Διόσκουρων. 
Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την όμορφη Κατάνια. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια, δείπνο & διανυκτέρευση.

4η μέρα: Κατάνια - Συρακούσες 
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη των Συρακουσών και στα μοναδικά μνημεία της. 
Θα περιηγηθούμε στους αρχαίους ναούς της Αθηνάς, του Δία & του Απόλλωνα. Εν 
συνεχεία επισκεπτόμαστε τον αρχαιολογικό χώρο των Συρακουσών, όπου μεταξύ 
άλλων θα δούμε το μεγαλειώδη βωμό του Ιέρωνος Β’, το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο 
των Συρακουσών, τα λατομεία κ.λπ. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Κατά-
νια, δείπνο.

5η μέρα: Κατάνια - Αθήνα
Πρωινό και γνωριμία με την πόλη Κατάνια (UNESCO). Θα δούμε το εντυπωσιακό 
υπαίθριο θέατρο, το κάστρο Ουρσίνο, το θέατρο Μάσιμο Μπελίνι, την Πιάτσα ντελ 
Ντουόμο κ.ά. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 9/4, 12/4, 
20/4, 27/4

4

Buenos Aires 3* από 315 € από 445 € από 285 €

Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*

από 425 € από 630 € από 395 €

6/4, 27/4 5

Buenos Aires 3* από 395 € από 495 € από 365 €

Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*

από 535 € από 755 € από 505 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα με «Alitalia Airlines» • 3, 4 διαν/σεις σε 
ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμ-
ματος • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περι-
λαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 150 € • Check points 20 € (πληρωτέα από Aθήνα) • Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά και είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων • Δημοτικός φόρος της Ρώμης 6 € 
(για τα 4* ξενοδοχεία), 4 € (για τα 3* ξενοδοχεία)/ημέρα/άτομο • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Ση-
μείωσεις: • 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) • Rome by night: 25 € το άτομο • Φλωρε-
ντία: 85 € το άτομο (για min συμμετοχή 7-8 άτομα) • Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με 
τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων. • Ζητήστε μας τον αναλυτικό τιμοκατάλογο για 
την κάθε αναχώρηση • Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει επιπλέον μια ελεύθερη ημέρα 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4 5 495 € 535 € +125 € 465 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κατάνια - Αθήνα με ναυλωμένη πτήση της «Aegean 
Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 διαν/σεις στο Παλέρμο & 2 στην Κατάνια) • Ημιδιατροφή 
καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπειρος συνοδός/
αρχηγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 
165 € • Check points 25 € (πληρωτέα τοπικά) • Είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων, παλατιών • 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Δημοτικός φόρος • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα Σημειώσεις: • Η ροή 
των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και λειτουργίας χώρων και μουσείων 
• Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6, 9, 12, 20, 27/4

Ρώμη
Κατακόµβες - Μουσεία Βατικανού

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4

Γύρος Σικελίας
Παλέρµο - Ταορµίνα - Μονρεάλε - Ακράγαντας - Συρακούσες - Κατάνια

EARLY
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/4, 26/5

Πανόραμα Ιταλίας
Ρώµη - Σιένα - Φλωρεντία - Βενετία - Βερόνα - Μιλάνο - Κόµο 
- Λουγκάνο

1η μέρα: Αθήνα - Ρώμη
Πτήση για Ρώμη. Άφιξη και ξενάγηση. Θα δούμε, μεταξύ άλλων, την πλατεία της 
Βενετίας με το μνημείο του Βιτόριο Εμανουέλε και το Παλάτσο Βενέτσια, το Καπι-
τώλιο, τη Ρωμαϊκή αγορά, το Κολοσσαίο, την Φοντάνα ντι Τρέβι. Χρόνος ελεύθερος. 
Προαιρετική ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού. Δείπνο.
2η μέρα: Ρώμη - Τίβολι (προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα. Προαιρετικά σας προτείνουμε να μας ακολουθήσετε σε 
μια απογευματινή εκδρομή στο Τίβολι και την Villa D’ Este, μία από τις σημαντικότε-
ρες Αναγεννησιακές βίλες στην Ιταλία. Χρόνος για περίπατο στο Μεσαιωνικό Τίβολι. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Ρώμη. Δείπνο.
3η μέρα: Ρώμη - Σιένα - Φλωρεντία
Πρόγευμα και αναχώρηση, με στάση στην όμορφη Σιένα. Άφιξη στη Φλωρεντία και 
ξενάγηση. Θα θαυμάσουμε την Πόντε Βέκιο, τον Καθεδρικό ναό Ντουόμο, την Πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, το Βαπτιστήριο 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 ξε-
νάγηση. Μεταφορά με το βαπορέτο στο ιστορικό κέντρο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βενετία - Βερόνα - Μιλάνο
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο, με ενδιάμεση στάση και περιήγηση στην 
Βερόνα. Άφιξη και ξενάγηση στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Θα δούμε 
τον Καθεδρικό ναό Ντουόμο, τη Σκάλα του Μιλάνου κ.ά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος. Δείπνο.
6η μέρα: Μιλάνο - Κόμο - Λουγκάνο
Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή. Άφιξη στο Κόμο, όπου θα περπατήσουμε στο ιστορι-
κό κέντρο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο. Πέρασμα στην Ελβετία και επίσκεψη στο 
Λουγκάνο. Μικρή περιήγηση και βόλτα στην όχθη της λίμνης. Επιστροφή το απόγευ-
μα στο Μιλάνο. Δείπνο.
7η μέρα: Μιλάνο - Αθήνα
Πρόγευμα και πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 27/4, 25/5

Αμάλφι
Νάπολη - Σαλέρνο - Αµάλφι - Ποζιτάνο - Κάπρι - Σορέντο - 
Ποµπηία - Ρώµη

1η μέρα: Αθήνα - Νάπολη - Σαλέρνο
Πτήση για Νάπολη. Άφιξη και γνωριμία με το ιστορικό κέντρο. Θα επισκεφθούμε το 
πολύ σημαντικό Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου θα θαυμάσουμε τις τοιχογρα-
φίες και τα ψηφιδωτά της Πομπηίας. Νωρίς το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
Σαλέρνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Σαλέρνο - Κοστιέρα Αμαλφιτάνα - Ποζιτάνο - Αμάλφι - (Ραβέλο) 
- Σαλέρνο
Πρωινή αναχώρηση με καραβάκι (καιρού επιτρέποντος, προαιρετικά) για το κου-
κλίστικο Ποζιτάνο. Συνεχίζουμε για το γραφικό Αμάλφι, που χάρισε το όνομά του 
στα 50χλμ. της ακτογραμμής. Ελεύθερος χρόνος. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
με πουλμανάκια hop on-hop off (προαιρετικά) το «σκαρφαλωμένο» χωριό Ραβέλο 
και να δείτε τη βίλα Ρούφολο (Villa Rufolo). Επιστροφή στο Αμάλφι και πορεία προς 
το Σαλέρνο. Δείπνο.
3η μέρα: Σαλέρνο - Κάπρι
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι του Σαλέρνο, απ’ όπου θα επιβιβαστούμε σε τα-
χύπλοο (καιρού επιτρέποντος, προαιρετικά) για το φινετσάτο νησί Κάπρι. Θα ανέ-
βουμε με τελεφερίκ στον οικισμό, όπου θα επισκεφθούμε τους διάσημους κήπους 
του Αυγούστου και θα θαυμάσουμε τους επιβλητικούς βράχους Faraglioni. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό και shopping. Επιστροφή στο Σαλέρνο, δείπνο.
4η μέρα: Σαλέρνο - Πομπηία - Σορέντο - Ρώμη
Πρωινή αναχώρηση για την Πομπηία. Θα ξεναγηθούμε στα ερείπια της πόλης που 
θάφτηκε στις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 
γοητευτικό Σορέντο. Δυνατότητα για μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Μετάβαση στη Ρώμη. 
Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο.
5η μέρα: Ρώμη - Αθήνα
Στη σημερινή ξενάγηση θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, την 
πλατεία που σχεδίασε ο Μπερνίνι, το Παλάτσο Βιτοριάνο, το Παλάτσο Βενέτσια, θα 
περάσουμε κάτω από το Καπιτώλιο, θα συνεχίσουμε με τον Ιππόδρομο, τον Λόφο 
του Παλατίνου, τις θέρμες του αυτοκράτορα Καρακάλα, το Κολοσσαίο κ.λπ. Πτήση 
επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

7/4, 26/5 7 675 € 725 € +180 € 645 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ρώμη & Μιλάνο - Αθήνα με την «Aegean Airlines» • 
6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Hμιδιατροφή καθημερινά (σερβιριζόμενο μενού 3 πιάτων) • Μετα-
φορές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμ-
βάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 150 € • Βαπορέτο στη Βενετία 15 € • Check point 
- είσοδοι πόλεων 25 € • 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 26/5 πραγματοποιείται αντίστροφα χωρίς παραλείψεις

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 27/4, 25/5 5 595 € +100 € 495 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Νάπολη και Ρώμη - Αθήνα με την «Aegean Airlines» • 
3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Grand Hotel Salerno 4* σε Superior δωμάτια με θέα θάλασσα • 1 διανυ-
κτέρευση σε ξενοδοχείο 4* στη Ρώμη • Πρωινό και 3 δείπνα συνολικά • Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις 
βάσει προγράμματος • Ξεναγός στην Πομπηία • Ξεναγός στη Ρώμη • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αε-
ροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 € • Φόροι πόλεων, check points: 20 €/άτομο • Είσοδοι σε μουσεία, 
μνημεία & λοιπά αξιοθέατα • Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία • Ό,τι αναφέρεται ως προ-
αιρετικό, προτεινόμενο κ.λπ. Σημείωση: Στην αναχώρηση 25/5 η διαμονή ενδέχεται να είναι στη Νάπολη 
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1η μέρα: Αθήνα - Μιλάνο - Λάγκο 
Ματζόρε - Στρέζα - Κρουαζιέρα στα 
νησάκια Μπορομέ
Πρωινή πτήση για το Μιλάνο. Άφιξη και 
αναχώρηση για την εκδρομή στη λίμνη 
Ματζόρε και τη ρομαντική ολάνθιστη 
Στρέζα. Δυνατότητα για κρουαζιέρα 
στα Νησάκια Μπορομέ (12 € το άτομο). 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στο Μι-
λάνο/Στρέζα. Τακτοποίηση στα δωμάτιά 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Μιλάνο (περιήγηση στην 
πόλη & shopping)
Μετά το πρωινό μας μεταφορά στο 
Μιλάνο και περιήγηση. Το Ντουόμο, η 
Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε, η Σκάλα 
είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα 
δούμε. Ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια 
μας στην «πρωτεύουσα της μόδας». 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφί-
νο - Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο
Πρωινό και αναχώρηση για την εκδρο-
μή μας στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, 
παραθεριστικό κέντρο των VIPs με τις 
πολυτελείς θαλαμηγούς στο γραφικό 
του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα 
Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο 

της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε 
με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το 
απόγευμα. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σεντ Μόριτζ (ΔΩΡΟ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στη συνέ-
χεια αναχωρούμε για την ολοήμερη 
εκδρομή μας στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές 
Άλπεις), βορειοδυτικά του Μιλάνου, 
δημοφιλή χειμερινό τόπο αναψυχής. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μιλάνο/Στρέζα - Mπέρ-
γκαμο - Κόμο - Αθήνα
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. Συνεχί-
ζουμε για Κόμο. Θα περπατήσουμε στο 
πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και 
θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο 
που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. 
Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνο 
και πτήση επιστροφής.

Γνωριμία με το Μιλάνο, 
κρουαζιέρα, shopping και 
αναχώρηση για την ονει-
ρική Ιταλική Ριβιέρα με τα 
κοσμοπολίτικα θέρετρα και 
τα κατάρτια των πολυτελών 
σκαφών να… μεσουρανούν. 
Στιγμές τζετ σετ που συ-
μπληρώνονται τέλεια από 
την εκδρομή-δώρο στο Σεντ 
Μόριτζ και την περιήγηση 
σε Μπέργκαμο & Κόμο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4 5 Zacchera Hotels 4* 595 € 645 € +120 € 425 €

28/4, 24/5 5 Barcelo Milan 4* 495 € 545 € +120 € 415 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μιλάνο - Αθήνα με «Aegean Airlines» • 4 διανυκτερεύ-
σεις σε ξενοδοχεία 4* ως άνω (ή παρόμοια) • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές βάσει προ-
γράμματος • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής 
ασφάλισης έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 150 € • Checkpoint 20 € (πληρωτέα 
στην Αθήνα) • Είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Έξοδα βαπορέτου για οποιαδήποτε μετα-
κίνηση κατά τη διάρκεια της εκδρομής Σημειώσεις: • Δημοτικός φόρος στο Μιλάνο 6 € το άτομο τη βραδιά 
πληρωτέο στο ξενοδοχείο • Το πλοιάριο για τα νησάκια Borome (12 €), η είσοδος στο παλάτι (12 €) και το 
πλοιάριο στο Πόρτο Φίνο (10 €)

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Zacchera Hotels 4*
Barcelo Milan 4*
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Ιταλική Ριβιέρα & St Moritz

Λίμνες Β. Ιταλίας 
Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Μπέργκαµο - Σεντ Μόριτζ -  
Στρέζα - Κρουαζιέρα στα Μποροµέ - Ιταλική Ριβιέρα - Ράπαλο - Κόµο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 28/4, 24/5

ZACCHERA HOTELS

BARCELO MILAN HOTEL

Δώρο!  
η εκδρομή στο  

St Moritz!
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ

Απευθείας πτήση για το Ντουμπρόβνικ. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποί-
ηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ντουμπρόβνικ 

Πρωινό και μεταφορά στο ιστορικό κέντρο του πανέμορφου Ντουμπρόβνικ. Θα δούμε 
τον Μητροπολιτικό ναό Αγ. Βλασίου, τη μεγάλη κρήνη του Ονοφρίου, το παλαιότερο 
φαρμακείο της πόλης, τον πύργο του Ρολογιού, καθώς και το Μέγαρο Σπόντζα, που 
σήμερα στεγάζει τα κρατικά αρχεία. Στη συνέχεια θα δούμε το πρυτανικό μέγαρο - 
σήμερα μουσείο του Ντουμπρόβνικ. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για προαιρετική 
κρουαζιέρα γύρω από το καταπράσινο νησί Locrum, περπάτημα στα τείχη της πόλης 
ή ανάβαση με το τελεφερίκ στο λόφο πάνω από την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Δείπνο.

3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα

Πρωινό και η σημερινή μας διαδρομή θα μας οδηγήσει στο νησί Κόρτσουλα (Κόρ-
κυρα Μέλαινα των αρχαίων, δηλαδή Μαύρη Κέρκυρα), γενέτειρα του Μάρκο Πόλο 
(όπως φημολογείται) και γνωστό για τα λατομεία μαρμάρων. Στην περιήγησή μας θα 
δούμε την κεντρική πλατεία, το κυριότερο μνημείο της πόλης, τον Καθεδρικό ναό του 
Αγίου Μάρκου, το παλάτι του Αρχιεπισκόπου κ.ά. Χρόνος διαθέσιμος για να γνωρίσετε 
το ιστορικό κέντρο του νησιού. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Δια-
νυκτέρευση.

4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Τσάβτατ - Αθήνα

Πρωινό και αναχώρηση για το παραθαλάσσιο και Μεσαιωνικό Τσάβτατ. Η αρχική πόλη 
ιδρύθηκε από Έλληνες τον 6ο αιώνα π.Χ. με την ονομασία Επίδαυρος! Σήμερα η πόλη 
είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Χρόνος για περιήγηση στην προκυμαία 
με τα πανέμορφα κτίρια και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και καφέ - γεύμα (προαι-
ρετικά). Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

12/4 4

Valamar Hotels 3*  
(Tirena/Valamar Club)

415 € 445 € +90 € 415 €

Valamar Hotels 4* 
(Argosy/Lacroma)

465 € 495 € +120 € 465 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπρόβνικ - Αθήνα με «Croatia Airlines» • Με-
ταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής 
σας • Ημιδιατροφή καθημερινά • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμ-
βάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμου 165 € • Check point 15 € (πληρωτέα τοπικά) • 
Φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται • Ό,τι αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ως προαιρετικό Σημειώσεις: • Εισιτήριο πλοίου για νησί Κόρτσουλα περίπου 12 € • Δη-
μοτικός φόρος πόλης πληρωτέος στο ξενοδοχείο 2 € το άτομο/διανυκτέρευση • Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, 
περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 27/4, 28/4

Βενετία
Τρεβίζο - Τεργέστη - Porto Piccolo - Βερόνα - Σιρµιόνε

1η μέρα: Αθήνα - Τρεβίζο - Βενετία
Απευθείας πτήση για τη Βενετία. Άφιξη στη «Βασίλισσα της Αδριατικής» και αναχώρηση 
για το Τρεβίζο. Χρόνος για να περιπλανηθείτε στην πόλη μέχρι την μεταφορά στο ξενο-
δοχείο στη Βενετία (Μέστρε) και τακτοποίηση στα δωμάτια.

2η μέρα: Βενετία (ξενάγηση)
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε με το λεωφορείο μας για το Tronchetto. Από εκεί 
θα πάρουμε το βαπορέτο για την πλατεία του Αγ. Μάρκου, απ’ όπου θα ξεκινήσουμε 
ξενάγηση: Γέφυρα των Στεναγμών, Πύργος του Ρολογιού, βασιλική Αγίου Μάρκου και 
πλατεία με το παλάτι των Δόγηδων κ.ά. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

3η μέρα: Βενετία - Βερόνα & Σιρμιόνε (προαιρετικά)
Ημέρα ελεύθερη. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε στην προαιρετική εκδρομή 
στη Βερόνα. Εκεί θα δούμε τη Ρωμαϊκή αρένα, τη δεύτερη σε μέγεθος μετά το Κολοσ-
σαίο, την πλατεία Έρμπε με τα υπέροχα κτίρια και αγάλματα. Θα δούμε επίσης το «σπίτι 
της Ιουλιέτας» και το μπαλκόνι στο οποίο έβγαινε για να δει τον Ρωμαίο. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο εκπληκτικό θέρετρο Σιρμιόνε. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την επιστροφή 
μας στο ξενοδοχείο στη Βενετία.

4η μέρα: Βενετία - Τεργέστη - Porto Piccolo
Πρωινό και μεταφερόμαστε στην όμορφη Τεργέστη με τα κομψά νεοκλασικά κτίρια 
που μαρτυρούν το Αυστριακό παρελθόν της. Επόμενος σταθμός μας το γραφικό Porto 
Piccolo, το λεγόμενο «μικρό Μόντε Κάρλο», μια μικρή αυτάρκης πόλη με πολύ υψηλή 
ποιότητα ζωής. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στους δρόμους με τα κομψά 
καταστήματα και τα γραφικά λιθόστρωτα δρομάκια της. Το απόγευμα επιστροφή στο 
ξενοδοχείο.

5η μέρα: Βενετία - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την απογευματινή απευθείας πτήση επι-
στροφής στην Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 12/4

Ντουμπρόβνικ
Ντουµπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα - Cavtat

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4 4 Russott 4* 385 € +110 € 355 €

27/4 5 Double Tree by Hilton 4* 460 € +215 € 430 €

28/4 4 Double Tree by Hilton 4* 385 € +170 € 355 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία - Αθήνα με «Volotea Airlines», «Alitalia 
Airlines» • 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* στο Μέστρε Βενετίας ή παρόμοια • Πρωινό καθημερινά • Με-
ταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Ελληνόφωνη ξενάγηση • Κόστος βας πορέτου για 
την ημέρα της ξενάγησης στη Βενετία • Εκδρομή σε Τεργέστη, Porto Piccolo & Τρεβίζο • Αρχηγός • Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 180 € • Check points 20 € • Είσοδοι 
μουσείων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Δημοτικός φόρος πόλης της Βενετίας • Ό,τι δεν αναφέρεται στο 
πρόγραμμα Σημειώσεις: • Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων 
και το ωράριο λειτουργίας χώρων/μουσείων • Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στο 
Τρεβίζο την 1η μέρα
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4

Kύπρος
Λευκωσία - Λεµεσός - Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Πάφος - Λάρνακα

1η μέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Λευκωσία - Λεμεσός Πτήση για Κύπρο. Άφιξη 
και αναχώρηση για τη «μοιρασμένη» Κυπριακή πρωτεύουσα, τη Λευκωσία. Μια πόλη 
περιτριγυρισμένη από Βενετσιάνικα Τείχη, με την «εντός των τειχών» παλιά πόλη. 
Ακολουθώντας την πράσινη γραμμή φτάνουμε στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, το 
μνημείο των πεσόντων Ελλήνων από την Τουρκική εισβολή. Επίσκεψη στα Φυλακι-
σμένα Μνήματα κι έπειτα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου 
Ιωάννη. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στη Λεμεσό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Δείπνο.

2η μέρα: Τρόοδος - Μονή Κύκκου Το Όρος Τρόοδος είναι το ψηλότερο βουνό 
της Κύπρου και στη σημερινή διαδρομή θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα ορεινά 
γραφικά χωριά μέσα σε καταπράσινα τοπία. Στάση στο χωριό Όμοδος, με το Μοναστήρι 
του Τίμιου Σταυρού, και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Κύκκου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πάφος Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για μια ολοήμερη εκδρομή στην 
Πάφο. Διασχίζοντας τους αμπελώνες και πορτοκαλεώνες του Φασουρίου περνάμε από 
τον Πύργο των Ιπποτών στο Κολόσσι και το αρχαίο θέατρο του Κουρείου. Ο δρόμος μετά 
μας φέρνει στην Πέτρα του Ρωμιού όπου αναδύθηκε η θεά Αφροδίτη. Φτάνουμε στην 
Πάφο όπου θα περιηγηθούμε. Χρόνος ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Λε-
μεσό. Χρόνος για ξεκούραση. Ανάσταση και δείπνο με μαγειρίτσα στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Λεμεσός Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι πλούσιο Πασχαλινό 
γεύμα με σουβλιστό αρνί και ζωντανή μουσική. 

5η μέρα: Λεμεσός - Λάρνακα - Αθήνα Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για 
την όμορφη Λάρνακα. Θα δούμε την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και θα θαυμάσουμε 
την παραλία με τις Φοινικούδες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την 
πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4

Mάλτα
Βαλέτα - Μόστα - Μεδίνα - Ραµπάτ - Τα’ Άλι - Τρεις Πόλεις - Μάρσασλοκ

1η μέρα: Αθήνα - Μάλτα - Βαλέτα
Πτήση, άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας και άμεση ξενάγηση πεζή στη Βαλέτα. Θα 
περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια, θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, 
θα ξεναγηθούμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννη και θα δούμε το καταπληκτικό 
Παλάτι των Μαγίστρων. Ελεύθερος χρόνος, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η μέρα: Μάλτα - Μόστα - Μεδίνα - Ραμπάτ - Τα’ Άλι
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε ξενάγηση στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Θα 
επισκεφθούμε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό ναό της Μόστα και θα μεταφερθούμε στο 
Εθνικό Πάρκο Τα’ Άλι, όπου θα γνωρίσουμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυ-
σητού γυαλιού και το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε 
στον Λόφο του Ραμπάτ για επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Mdina. Θα περπατήσουμε 
στα πλακόστρωτα Μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα. Χρόνος 
ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικά μπορούμε να παρακο-
λουθήσουμε τη λειτουργία της Ανάστασης στη Βαλέτα.
3η μέρα: Μάλτα - Γκόζο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό ξεκινούμε για την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησί 
Γκόζο (50 € το άτομο). Θα επισκεφτούμε το Ggantija, με τα μοναδικά ευρήματα από τη 
Νεολιθική εποχή, την πρωτεύουσα Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο και την παλιά 
πόλη, το παραδοσιακό χωριό Φοντάνα και τέλος το γραφικό ψαροχώρι Xlendi, όπου 
μπορείτε προαιρετικά να γευματίσετε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η μέρα: Μάλτα - Τρεις Πόλεις - Μάρσασλοκ - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού με τα πανέμορ-
φα σπίτια τους, χτισμένα από πορόλιθο. Επίσης, για τις οικογένειες με παιδιά, το Πάρκο 
της «Playmobil» σας περιμένει! Αναχώρηση για τις «Τρεις Πόλεις»: την Κοσπίκουα, την 
Βιτοριόζα και την Σέγκλια. Στη συνέχεια θα δούμε το παραθαλάσσιο στολίδι της Μάλτας 
με τις πολύχρωμες βάρκες, το Μάρσασλοκ. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4 5

Park Beach 3* 395 € 445 € +80 € 345 €

Kapetanios Odyssia 3* 445 € 495 € +85 € 395 €

Ajax 4* 495 € 545 € +145 € 445 €

Grand Resort 5* 525 € 575 € +145 € 475 €

St. Raphael 5* θέα 
θάλασσα

565 € 615 € +145 € 515 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λάρνακα - Αθήνα με «Aegean Airlines» • 4 διανυκτε-
ρεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στη Λεμεσό • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα (ως μέρος της διατροφής) • Πασχαλινό 
γλέντι με σουβλιστό αρνί και ζωντανή μουσική (ως μέρος της διατροφής) • Μεταφορά για την παρακολού-
θηση της Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως • Ξενάγηση στη Λευκωσία με επίσημο ξεναγό • Ολοήμερη 
εκδρομή στην Πάφο με επίσημο ξεναγό • Ολοήμερη εκδρομή Όρος Τρόοδος - Μονή Κύκκου - Πλάτρες με 
επίσημο ξεναγό • Οι υπηρεσίες του αντιπροσώπου μας στην Κύπρο • Ασφάλιση αστικής ευθύνης και ταξιδι-
ωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 145 € • Είσοδοι μουσείων και 
αρχαιολογικών χώρων • Οτιδήποτε αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4 4

Alexandra 3* 395 € +100 € 295 €

Be Hotel 4* 465 € +110 € 365 €

Hugo’s Boutique 5* 535 € +180 € -

Radisson Blu Resort 5* 595 € +200 € 495 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μάλτα - Αθήνα με την «Aegean Airlines» • Μεταφορές, 
εκδρομές βάσει προγράμματος • 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό καθημερινά 
• Ξενάγηση στη Βαλέτα με Ελληνόφωνο ξεναγό • Εκδρομή Μόστα, Μεδίνα, Ραμπάτ, Τα Άλι • Ξενάγηση 
στις Τρεις Πόλεις (Σέγκλια, Κοσπίκουα, Βιτοριόζα) και το εντυπωσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκ • Υπηρεσίες 
τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμ-
βάνονται: • Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς 
χώρους, προαιρετικές εκδρομές • Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά Σημειώσεις: • Το ξενοδοχείο Hugo’s 
Boutique δεν διαθέτει τρίκλινα δωμάτια. • Για συμμετοχή στην προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο, η δήλωση 
θα πρέπει να γίνεται από Αθήνα λόγω περιορισμένων θέσεων.
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1η μέρα: Αθήνα - Βελιγράδι
Πτήση για το Βελιγράδι. Άφιξη και 
μεταφορά στο ξενοδοχείο. Προαιρετική 
ξενάγηση στο Ζέμουν ή Σεμλίνο (20 
€ το άτομο με ελάχιστη συμμετοχή 
8 ατόμων), παραδουνάβια πόλη στη 
Σερβία και έναν από τους 17 δήμους 
που αποτελούν τη σημερινή πόλη του 
Βελιγραδίου. Στο μεγαλύτερο μέρος της 
ιστορίας της αναπτύχθηκε χωριστά από 
το Βελιγράδι και ανήκε στην Αυστρία 
μέχρι το τέλος του Α’ Παγκόσμιου 
Πολέμου. Δείπνο.

2η μέρα: Βελιγράδι
Ολόκληρη μέρα στη διάθεσή σας στην 
ολοζώντανη αυτήν πόλη για να περπα-
τήσετε στα σοκάκια του παλαιού τομέα, 
με τα παραδοσιακά καφέ και μπαράκια, 
όπου συχνάζουν καλλιτέχνες και μποέμ 
της Σερβικής κουλτούρας. Προαιρετικά 
μπορείτε να κάνετε ξενάγηση στην 
παλιά πόλη (20 € το άτομο με ελάχιστη 
συμμετοχή 8 ατόμων συμπεριλαμ-
βανομένων των εισόδων) για να 
επισκεφθείτε την πιο παλιά αγορά του 
Βελιγραδίου (Zeleni Venac), το Πατρι-
αρχείο, τον Ορθόδοξο Καθεδρικό ναό 
του Αγίου Μιχαήλ, τον Ζωολογικό Κήπο, 

το μουσείο της Πριγκίπισσας Λιούμπικα 

και άλλα αξιοθέατα. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο, δείπνο.

3η μέρα: Βελιγράδι

Γνωριμία με το πανέμορφο Βελιγράδι, 

με το φρούριο Kalemegdan να δεσπό-

ζει πάνω από τη συμβολή των ποταμών 

Δούναβη και Σάβα - μία από τις πιο 

φωτογραφημένες πόλεις στον κόσμο. Ο 

πεζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική 

Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά Ανάκτορα, ο 

εντυπωσιακός ναός του Αγίου Σάββα 

είναι μερικά από τα αξιοθέατα που θα 

θαυμάσουμε στη σημερινή περιήγηση. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: 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 Ορ-
θόδοξα μοναστήρια του Σερβικού «Αγίου 
Όρους» και αποτελούν μοναδικό πολι-
τιστικό και ιστορικό μνημείο (UNESCO). 
Θα επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Θα 
δούμε το κουκλίστικο Sremski Karlovci. 
Το μεσημέρι πλούσιο εορταστικό γεύμα 
με κρασί και μουσική σε επιλεγμένο 
εστιατόριο. Επιστροφή στο Βελιγράδι.

5η μέρα: Βελιγράδι - Αθήνα
Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στο αε-
ροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

Περήφανη, τολμηρή και 
περιπετειώδης είναι οι 
λέξεις που θα μπορούσαν 
να χαρακτηρίσουν την 
πρωτεύουσα της Σερβίας.  
Η ομορφιά του Βελιγρα-
δίου δεν περιορίζεται στη 
στενή έννοια του όρου, 
αλλά αντιθέτως βρίσκεται 
στους ήχους, τα χρώμα-
τα, τους ρυθμούς του και 
πάνω απ’ όλα στο ότι εκεί 
μπορούν όλα να συμ-
βούν…

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4 5 345 € 365 € +120 € 295 €

27/4 5 365 € 385 € +120 € 295 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βελιγράδι - Αθήνα με «Air Serbia» • Μεταφορές, με-
τακινήσεις όπως στο πρόγραμμα • Ξενάγηση στο Βελιγράδι και στην εκδρομή στο Νόβι Σαντ με τοπικό 
Ελληνόφωνο ξεναγό • 4 διανυκτερεύσεις στο 88 Rooms Hotel 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά 
• Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci 
στην όχθη του Δούναβη (ως μέρος της ημιδιατροφής) • Δημοτικός φόρος Βελιγραδίου • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος 
καυσίμων 140 € • Είσοδοι σε μουσεία και ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

88 Rooms Hotel 4* 

EARLY
BOOKING

Το απόλυτο «must» των Βαλκανίων

Βελιγράδι
Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4

Γεύμα με  
πλούσια πιάτα,  

κρασί & μουσική  
στο εκπληκτικό  

Sremski Karlovci, 
 στις όχθες του  

Δούναβη
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1η μέρα: Αθήνα - Βουκουρέστι
Πρωινή πτήση για το Βουκουρέστι. Άφιξη 
και άμεση ξενάγηση που περιλαμβάνει 
τις πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτά-
τζι, το Αθήναιο, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βουκουρέστι - Ιάσιο
Πρωινό και αναχώρηση με πορεία προς 
το Ιάσιο. Άφιξη και περιήγηση στην 
πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας 
της Μολδοβλαχίας που, ως γνωστόν, 
συνδέεται με την Ελληνική ιστορία και 
Επανάσταση του 1799 & 1821. Περίπατος 
στον πεζόδρομο με τον περίφημο ναό 
των Ταξιαρχών. Εδώ δεσπόζει το Μέγαρο 
Πολιτισμού και το αρχαιότερο Πανεπι-
στήμιο της Ρουμανίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

3η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια 
Ρουμανικής Μολδαβίας - Γκούρα 
Χουμορουλούι
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την 
Σουτσεάβα, περιοχή των μοναστηριών 
της Ρουμανικής Μολδαβίας, όπου θα 
επισκεφθούμε τα πιο αντιπροσωπευτικά: 
Βορονέτ, Σουτσεβίτα & Μολντοβίτα. Χα-
ρακτηριστικές οι περίφημες αγιογραφίες 
τους. Συνεχίζουμε για τη Γκούρα Χουμο-
ρουλούι, δείπνο και διανυκτερεύση.

4η μέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - 
Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα
Σήμερα ταξιδεύουμε δυτικά στην Τραν-
συλβανία, περνώντας από το παραδο-
σιακό χωριό Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι, 
όπου θα κάνουμε στάση για καφέ 
στο «Κάστρο του Δράκουλα», τοπικό 
εστιατόριο/ξενοδοχείο που λειτουργεί και 
ως μουσείο. Συνεχίζουμε για την Κλουζ 
Ναπόκα. Περιήγηση πόλης, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.

5η μέρα: Τurda Salina, «Υπόγειο 
Παλάτι Αλατιού» - Σιγκισοάρα - 
Μπρασόβ Πρωινό και αναχώρηση για 
το αλατωρυχείο Turda Salina, πρόσφατα 
πλήρως ανακαινισμένο. Υπάρχει υπόγεια 
λίμνη με ενοικιαζόμενα σκάφη, 120 
μέτρα κάτω από την επιφάνεια της 
Γης. Συνεχίζουμε για τη Μεσαιωνική 
Σιγκισοάρα, περιτριγυρισμένη από 

πύργους, πολεμίστρες και οχυρωματικά 
έργα. Επόμενος σταθμός μας η επίσης 
Μεσαιωνική Μπρασόβ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος 
Μπραν - Μπρασόβ Πρόγευμα και μετά 
από μια σύντομη επίσκεψη στο Παλάτι 
Πέλες, αναχώρηση με το πούλμαν για 
τα Καρπάθια, όπου θα επισκεφθούμε το 
Φρούριο Μπραν (Πύργο του Δράκουλα). 
Επιστροφή στο Μπρασόβ και περιήγηση 
στην πόλη, όπου θα δούμε τη Μαύρη 
Εκκλησία, την κεντρική πλατεία και το 
Δημαρχείο. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος 
στην πόλη, δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μπρασόβ - Βουκουρέστι 
- Αθήνα Πρωινή αναχώρηση για το 
Βουκουρέστι. Ελεύθερος χρόνος στην 
πόλη και μετάβαση στο αεροδρόμιο για 
την πτήση επιστροφής μας.

Νέο πρόγραμμα, εμπλου-
τισμένο με επισκέψεις 
στην «καρδιά» της Τραν-
συλβανίας & στο Αλατω-
ρυχείο Τurda, ένα από τα 
2 ωραιότερα στην Ευρώπη 
με υπερσύγχρονες ανα-
καινισμένες εγκαταστά-
σεις & εύκολη πρόσβαση 
με ασανσέρ στις υπόγειες 
αίθουσές του

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 28/4, 25/5 7 545 € 595 € +130 € 495 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βουκουρέστι - Αθήνα με την «Aegean Airlines» • Με-
ταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν • 6 διανυκτερεύσεις στη Ρουμανία (1 στο Βουκου-
ρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) • Ημιδιατροφή καθημερινά • Τοπικός 
ξεναγός στο Βουκουρέστι • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 140 € • Είσοδοι σε μου-
σεία, πύργους • Checkpoint 25 € (πληρωτέα από Αθήνα) • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
Σημείωση: Την 3η ημέρα η διανυκτέρευση ενδέχεται να γίνει και στην Σουτσεάβα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 28/4, 25/5

EARLY
BOOKING

Αλατωρυχεία Turda - Τρανσυλβανία

Γύρος Ρουμανίας
Καρπάθια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» Μπουκοβίνας & Μολδαβίας -  
Κλουζ Ναπόκα - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ - Ποϊάνα Μπρασόβ - Πέλες …και Αλατωρυχεία Τurda
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 11/4, 27/4, 25/5 

Μαδρίτη 
Τολέδο
1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη
Πτήση για την εντυπωσιακή πρωτεύουσα της Ισπανί-
ας. Χτισμένη σε υψόμετρο 650μ. δεσπόζει στο κεντρι-
κό οροπέδιο της Ιβηρικής Χερσονήσου, στην Καστίλ-
λη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Ελεύθερος χρόνος.

2η μέρα: Μαδρίτη
Πρωινό και ξενάγηση που περιλαμβάνει επίσκεψη 
σε μέρος της συλλογής της Πινακοθήκης Πράδο. Θα 
απολαύσουμε τα αριστουργήματα των Ελ Γκρέκο, 
Βελάθκεθ, Γκόγια κ.ά. Έπειτα θα περπατήσουμε στα 
στενά δρομάκια της «καρδιάς» της Μαδρίτης, στο 
περίφημο Barrio de las letras. Η ξενάγησή μας θα 
τελειώσει με το Μεσαιωνικό κομμάτι της πόλης, στη 
Μαδρίτη των Αψβούργων. Απόγευμα ελεύθερο.

3η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την «πόλη των τριών 
πολιτισμών», το Τολέδο, μια πόλη με σπουδαία ιστο-
ρική, καλλιτεχνική και πολιτιστική κληρονομιά. Ξενά-
γηση στα κυριότερα αξιοθέατα και επίσκεψη στην εκ-
κλησία του Santo Tome. Θα γνωρίσουμε από κοντά 
την τεχνική διακοσμητικής μετάλλου Damasquinado 
σε τοπικό εργαστήριο. Επιστροφή στη Μαδρίτη.

4η μέρα: Μαδρίτη
Ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε προαιρετική εκ-
δρομή στην Σεγκόβια, την εντυπωσιακή πόλη με το 
Μεσαιωνικό φρούριο. Διαθέτει πολλές εκκλησίες, 
Καθεδρικό ναό, μουσείο. Ακόμα μπορείτε να δείτε 
το υδραγωγείο και το Alcazar που υψώνεται σαν 
παραμυθένιο κάστρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα 
στη Μαδρίτη.

5η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πτήση επιστροφής. 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 18/4, 9/5, 6/6, 13/6

Γύρος Ισπανίας 
Βαρκελώνη - Βαλένθια - Μαδρίτη - Τολέδο

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 7/4, 29/4

Μαδρίτη 
Ανδαλουσία

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη (Costa Brava) Πτή-
ση για την πρωτεύουσα της Καταλονίας, τη Βαρκελώ-
νη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας στην περιοχή Calella. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
2η μέρα: Βαρκελώνη Πρωινό και ξενάγηση πόλης: 
Plaza Catalunia, Paseo de Gracia, Casa Batllo και 
Casa Mila του Antonio Gaudi, Sagrada Familia, Porto 
Olympico, Λόφος Montjuik κ.ά. Δείπνο.
3η μέρα: Βαρκελώνη - Φιγκέρες - Μουσείο 
Νταλί - Χιρόνα (προαιρετικά) Ημέρα ελεύθερη. 
Προαιρετικά ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Νταλί, το 
Φιγκέρες. Επίσκεψη στο μουσείο, καφές στο ιστορικό 
κέντρο και αναχώρηση για την Χιρόνα (35 € το άτομο). 
Δείπνο.
4η μέρα: Βαρκελώνη - Βαλένθια Μετά το πρωινό 
αναχώρηση για την Βαλένθια. Άφιξη νωρίς το απόγευ-
μα και τακτοποίηση. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Βαλένθια - Μαδρίτη Μετά το πρωινό 
πανοραμική περιήγηση στην πόλη. Αναχώρηση για 
τη Μαδρίτη, άφιξη το απόγευμα και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
6η μέρα: Μαδρίτη Πρωινό και ξενάγηση. Θα επισκε-
φθούμε μέρος της συλλογής της Πινακοθήκης Πράδο, 
θα κάνουμε περίπατο στο κέντρο της πόλης και θα 
ολοκληρώσουμε με τη Μαδρίτη. Προαιρετική εκδρομή 
στην Σεγκόβια. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Μετά το πρωινό ανα-
χώρηση για το Τολέδο. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία 
του Αγίου Θωμά, εργαστήριο μετάλλου Damasquinado, 
θα επιστρέψουμε στη Μαδρίτη. Δείπνο στο ξενοδοχείο.
8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο 
και λίγος χρόνος ελεύθερος. Πτήση για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Πτήση για την Ισπανι-
κή πρωτεύουσα. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. 
Πρώτη γνωριμία με τα πιο σημαντικά αξιοθέατα.

2η μέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη Μετά το 
πρωινό μεταβαίνουμε οδικώς στην Ανδαλουσία δια-
σχίζοντας το οροπέδιο της Manchas. Περνώντας την 
Σιέρα Μορένα θα φτάσουμε στην Κόρδοβα. Θα δούμε 
το τζαμί Μεθκίτα και ακολουθώντας τη ροή του Γουα-
δαλκιβίρ θα καταλήξουμε στη Σεβίλλη.

3η μέρα: Σεβίλλη Πρωινό και ξενάγηση στα κυριότε-
ρα αξιοθέατα. Χρόνος ελεύθερος.

4η μέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Πουέμπλος Μπλάν-
κος - Γρανάδα Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη 
Γρανάδα, διασχίζοντας την περιοχή με τα Pueblos 
blancos (Άσπρα Χωριά). Ενδιάμεση στάση στην Ρόντα. 
Άφιξη στη Γρανάδα και πρώτη γνωριμία. 

5η μέρα: Γρανάδα - Μαδρίτη Ξενάγηση στη Γρανά-
δα. Αναχώρηση για Μαδρίτη, άφιξη, τακτοποίηση.

6η μέρα: Μαδρίτη Ξενάγηση σε μέρος της συλλογής 
της Πινακοθήκης Πράδο. Στη συνέχεια θα περπατή-
σουμε στα στενά δρομάκια του κέντρου της Μαδρίτης 
και θα ολοκληρώσουμε με το Μεσαιωνικό κομμάτι, 
τη Μαδρίτη των Αψβούργων. Ελεύθερο απόγευμα με 
προαιρετική εκδρομή στην Σεγκόβια.

7η μέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Πρωινό και αναχώρηση 
για το Τολέδο. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την εκ-
κλησία του Santo Tomé και εργαστήριο διακοσμητικής 
μετάλλου Damasquinado. Επιστροφή στη Μαδρίτη.

8η μέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο 
και λίγος χρόνος ελεύθερος. Πτήση για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 7/4, 29/4 8 795 € +230 € 735 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα 
• 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Πρωινό μπουφέ 
καθημερινά, 3 δείπνα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) 
• Μεταφορές, ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα • Είσοδοι στα μουσεία • Φόροι αεροδρομίων 145 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

5/4, 11/4, 27/4 5 575 € +160 € 515 €

25/5 4 535 € +120 € 475 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μαδρίτη - Αθήνα 
• 3, 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • Πρωινό μπου-
φέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβά-
νονται: • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Είσοδοι στα μουσεία 
• Φόροι αεροδρομίων 145 € Σημείωση: Στο 4ήμερο δεν περιλαμ-
βάνεται η 4η μέρα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

6/4 10 1095 € +350 € 1035 €

18/4, 9/5, 6/6, 13/6 8 695 € +190 € 635 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη και 
Μαδρίτη - Αθήνα με την «Aegean» • 7, 9 διανυκτερεύσεις σε επι-
λεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (για το 8ήμερο 
πρόγραμμα) • Μεταφορές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 145 € • 
Είσοδοι μουσείων και αρχαιολογικών χώρων • Ποτά - αναψυκτικά 
κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Ό,τι ρητώς αναφέρεται ως προαι-
ρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: • Σε ορισμένες περιπτώσεις το 
πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα • Ζητήστε 
μας το αναλυτικό πρόγραμμα για 6/4
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 7/4, 29/4 

Πανόραμα 
Πορτογαλίας
1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα - Φατίμα - Κοΐ-
μπρα
Πτήση για Λισσαβώνα. Άφιξη και αναχώρηση οδικώς. 
Στάση στην Φατίμα, κέντρο του Καθολικισμού. Φτά-
νοντας στην Κοΐμπρα θα περιηγηθούμε. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Κοΐμπρα - Μπουσάκο - Αβέιρο - Πόρτο
Μετά το πρωινό αναχώρηση. Θα περάσουμε από το 
δάσος Μπουσάκο, το Αβέιρο και θα καταλήξουμε στο 
Πόρτο - ξακουστό για το ομώνυμο κρασί.

3η μέρα: Πόρτο Πρωινό και ξενάγηση πόλης, που 
περιλαμβάνει επίσκεψη σε παλιό οινοποιείο.

4η μέρα: Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες Πρωι-
νό και ολοήμερη εκδρομή στην επαρχία του Μίνιου. 
Σταθμοί μας θα είναι η Μπράγκα και το Γκιμαράες. 
Επιστροφή στο Πόρτο.

5η μέρα: Πόρτο - Μπατάλια - Ναζαρέ - Όμπιτους 
- Λισσαβώνα Αναχώρηση το πρωί με προορισμό τη 
Λισσαβώνα. Σταθμοί μας ο ναός της Μπατάλια, το ψα-
ροχώρι Ναζαρέ, το «καλλιτεχνικό» Όμπιτους. Άφιξη 
αργά το απόγευμα στη Λισσαβώνα και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο.

6η μέρα: Λισσαβώνα Ξενάγηση στη γραφική και φι-
λόξενη πόλη. Θα δούμε το Μουσείο με τις Βασιλικές 
Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το μνημείο 
των Ανακαλύψεων, τον Πύργο του Μπελέμ κ.ά. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο.

7η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστο-
ρίλ - Κάμπο ντα Ρόκα - Πάρκο των Εθνών Πρω-
ινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για εκδρομή στα 
περίχωρα της Λισσαβώνας. Με την επιστροφή μας 
επίσκεψη στο Πάρκο των Εθνών.

8η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα Πτήση για Αθήνα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 5/4, 11/4, 27/4, 25/5 

Λισσαβώνα 
Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5, 7, 10, 11, 27/4, 25/5 

Βαρκελώνη 
Φιγκέρες - Χιρόνα - Νταλί - Γκαουντί

1η μέρα: Αθήνα - Λισσαβώνα
Απευθείας πτήση για την Πορτογαλική πρωτεύου-
σα. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Λισσαβώνα
Ξενάγηση στη γραφική και φιλόξενη πόλη, που 
διατηρεί έως και σήμερα τον Λατινικό ένδοξο χα-
ρακτήρα της. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο με τις 
Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, 
το μνημείο των Ανακαλύψεων, τον Πύργο του Μπε-
λέμ. Το απόγευμα προτείνουμε περίπατο στα στενά 
καλντερίμια της Μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα 
ως το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου με την πανορα-
μική θέα.

3η μέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστο-
ρίλ 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκ-
δρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη μας 
στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων. Το 
Παλάθιο Ρεάλ δεσπόζει στην κορυφή ενός κατα-
πράσινου βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από 
το παραδοσιακό ψαροχώρι Κασκάις και το θέρετρο 
Εστορίλ. Τελευταία μας επίσκεψη στο δυτικότερο 
σημείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca. 

4η μέρα: Λισσαβώνα - Όμπιτους - Φατίμα - Να-
ζαρέ (προαιρετικά)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε μια εκδρομή στο μεγάλο κέντρο του 
Καθολικισμού, την Φατίμα, το πανέμορφο Μεσαιω-
νικό χωριό των καλλιτεχνών Όμπιτους και το τουρι-
στικό ψαροχώρι του Ατλαντικού Ναζαρέ. Επιστροφή 
το απόγευμα στη Λισσαβώνα.

5η μέρα: Λισσαβώνα - Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πτήση για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη
Πτήση για Βαρκελώνη. Άφιξη, μεταφορά και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκινάμε ξενάγηση πεζή: 
Ράμπλας, φρουταγορά La Boqueria, Λυρική Σκηνή, 
πλατεία Ρεάλ κ.ά. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
προαιρετική ξενάγηση στο πάρκο Γκουέλ, έργο του 
Αντόνιο Γκαουντί, και περιήγηση στα προάστια, που 
περιλαμβάνει πέρασμα από το «Camp Nou», το γή-
πεδο της Μπαρτσελόνα, την εκκλησία Σάντα Μαρία 
ντελ Μαρ, τον λόφο Μοντζουίκ.

2η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό και ξενάγηση: Plaza Catalunia, Paseo 
de Gracia, Casa Batllo και Casa Mila του Gaudi, 
Sagrada Familia. Συνεχίζουμε με το Porto Olympico, 
το Ολυμπιακό χωριό και την Barceloneta, το Ισπανι-
κό χωριό, τη Γοτθική συνοικία.

3η μέρα: Βαρκελώνη - Girona - Figueres
Πρωινό και ξεκινάμε για τη γενέτειρα του Σαλβατόρ 
Νταλί, το Φιγκέρες! Θα επισκεφθούμε το μουσείο 
και τη μόνιμη έκθεση κοσμημάτων που σχεδίασε. 
Στάση για καφέ και αναχώρηση για Χιρόνα. Άφιξη 
και περιήγηση. Επιστροφή στη Βαρκελώνη.

4η μέρα: Βαρκελώνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας 
προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο του Πά-
μπλο Πικάσο, την εκκλησία Σάντα Μαρία ντελ Μαρ, 
το πάρκο Ciutadella, το ενυδρείο κ.ά.

5η μέρα: Βαρκελώνη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Με-
ταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

4/4, 5/4, 
11/4, 27/4 

5 655 € +180 € 595 €

25/5 4 595 € +130 € 535 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώ-
να - Αθήνα • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* • 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις/περιηγήσεις 
σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 145 € • Ό,τι 
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Είσοδοι στα μουσεία 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

5, 7, 10, 11, 27/4 5 685 € +180 € 625 €

5, 7, 10, 11, 27/4
(Fira Congress 4*) 

5 545 € +130 € 485 €

25/5 4 635 € +130 € 575 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βαρκελώνη 
- Αθήνα • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • 
Πρωινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις σύμφωνα με 
το πρόγραμμα με τοπικό ξεναγό • Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες • Αρ-
χηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων 145 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • 
Είσοδοι στα μουσεία (περίπου 20 € Ισπανικό χωριό και Νταλί) 

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί 

6/4, 7/4, 29/4 8 925 € +330 € 865 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λισσαβώνα - 
Αθήνα • 7 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 5* • Πρω-
ινό μπουφέ καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις/περιηγήσεις σύμ-
φωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός • Ενημερωτικά 
έντυπα/χάρτες • Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φόροι αεροδρομίων 145 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • 
Είσοδοι στα μουσεία 
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1η μέρα: Αθήνα - Καζαμπλάνκα Πτήση για Καζα-
μπλάνκα μέσω ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη και άμεση 
ξενάγηση. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνές - Φεζ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ραμπάτ. Περνάμε από 
την περιοχή Σουίσι με τις πρεσβείες και συνεχίζουμε για 
την Μεκνές. Τελικός σταθμός η Φεζ. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.
3η μέρα: Φεζ Πρόγευμα και ξενάγηση στην ιερή αυτήν 
πόλη, που περιλαμβάνει την 1η Μουσουλμανική Μεντί-
να του Αραβικού κόσμου. Ελεύθερος χρόνος, δείπνο.
4η μέρα: Φεζ - Μιντέλτ - Ερασιντία - Ερφούντ 
Αφήνοντας την Φεζ και αφού περιδιαβούμε τα χωριά 
του μέσου Άτλαντα θα καταλήξουμε στην Ερφούντ. Τα-
κτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Ερφούντ & Δώρο σαφάρι στην Μερζού-
γκα με τζιπ 4x4 - Τινερχίρ - Ελ Κελαά - Ουαρζαζάτ
Με 4x4 θα αναχωρήσουμε για τους αμμόλοφους της 
Μερζούγκα. Διασχίζοντας εντυπωσιακές οάσεις θα 
καταλήξουμε στην Ουαρζαζάτ. Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο.
6η μέρα: Ουαρζαζάτ - Μαρακές Πρωινό, ξενάγηση 
στην Ουαρζαζάτ. Μεταφορά στο κοσμοπολίτικο Μαρα-
κές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
7η μέρα: Μαρακές & Δώρο φολκλορικό Show με 
ποτό στο παγκοσμίως γνωστό «ChezAli»! Πρό-
γευμα και ημέρα ξενάγησης στο Μαρακές. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και το βράδυ φολκλορικό 
show «Fantasia».
8η μέρα: Μαρακές - Καζαμπλάνκα - Αθήνα Πρω-
ινό και πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

5/4, 7/4 8 855 € +270 €

14/4, 27/4 8 895 € +270 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Καζαμπλάνκα - 
Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό • 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*/4* 
Sup • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρομές 
ως άνω • Έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός • Τοπικοί ξε-
ναγοί & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Είσοδοι σε μουσεία/
μνημεία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 
75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου 365 € • Φιλο-
δωρήματα • Ποτά και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • 
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 7/4, 14/4, 27/4

Πλήρης γύρος 
Μαρόκου

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4, 13/4, 27/4, 

Πλήρης γύρος 
Ιορδανία

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 5, 6, 7, 9, 27, 28/4

Κρουαζιέρα 
Νείλου-Κάιρο
1η μέρα: Αθήνα - Κάιρο Πτήση για Κάιρο, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος και 
προαιρετική δίωρη κρουαζιέρα σε πλωτό εστιατόριο 
για δείπνο και φολκλορικό σόου. Επιστροφή στο ξε-
νοδοχείο.

2η μέρα: Κάιρο Ολοήμερη ξενάγηση, επίσκεψη στις 
πυραμίδες. Γεύμα σε εστιατόριο του Καΐρου και μετά-
βαση στο παζάρι Χαν ελ Χαλίλ.

3η μέρα: Κάιρο - Αλεξάνδρεια (προαιρετικά)
Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. 
Περιήγηση μεταξύ άλλων στην Ελληνική παροικία και 
το σπίτι του Καβάφη. Γεύμα σε εστιατόριο και επίσκε-
ψη στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Επιστροφή στο 
Κάιρο.

4η μέρα: Κάιρο - Ασουάν Πτήση από Κάιρο για 
Ασουάν. Περιήγηση στο μικρό και μεγάλο φράγμα και 
στα αρχαία ορυχεία γρανίτη. Μεταφορά στο κρουαζι-
ερόπλοιο, γεύμα. Βόλτα στον Νείλο. Προαιρετική εκ-
δρομή στο Αμπού Σίμπελ.

5η μέρα: Κρουαζιέρα - Κομ Όμπο, Ετφού & Έσνα
Πρωινή πλεύση στις καταπράσινες όχθες του Νείλου, 
με κατεύθυνση το Κομ Όμπο. Άφιξη και ξενάγηση στο 
ναό του θεού κροκοδείλου Σόμπεκ. Συνεχίζουμε για το 
Ετφού. Ξενάγηση στο ναό του Χόρους. Γεύμα, δείπνο 
και διασκέδαση στο πλοίο.

6η μέρα: Κρουαζιέρα - Λούξορ Πλεύση για το Λού-
ξορ και ξενάγηση. Θα θαυμάσουμε τους κολοσσούς 
του Μέμνονος, τον τριώροφο επιτάφιο ναό της Χα-
τσεπσούτ, την Κοιλάδα των Βασιλέων, τους ναούς του 
Καρνάκ και του Λούξορ. Γεύμα και δείπνο στο πλοίο.

7η μέρα: Λούξορ - Κάιρο - Αθήνα 
Πρωινό και πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Αμμάν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πρω-
τεύουσα της Ιορδανίας. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο.
2η μέρα: Αμμάν - Γέρασα
Μετά το πρωινό περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε από την 
Ακρόπολη, θα κατέβουμε στο πολυσύχναστο κέντρο, 
θα θαυμάσουμε (εξωτερικά) το τζαμί του βασιλιά 
Αμπντουλάχ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο παζάρι. 
Αναχώρηση για την Γέρασα και περιήγηση της πόλης. 
Επιστροφή στο Αμμάν. Δείπνο.
3η μέρα: Αμμάν - Μάνταμπα - Όρος Νέμπο -  
Βηθανία - Μπέιντα - Πέτρα
Πρωινό και αναχώρηση. Η πρώτη μας στάση θα είναι 
στην Μάνταμπα. Συνεχίζουμε για το όρος Νέμπο, απ’ 
όπου θα θαυμάσουμε τη θέα προς τον Ιορδάνη και τη 
Νεκρά Θάλασσα. Κατευθυνόμαστε προς τη Βηθανία. 
Άφιξη στην Πέτρα και ξενάγηση στην Μπέιντα. Τακτο-
ποίηση αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Πέτρα - Σαφάρι στο Ουάντι Ραμ - Άκα-
μπα Πρωινό και μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο της 
Πέτρας. Θα περπατήσουμε μέσα στο βαθύ φαράγγι (Σικ) 
για να φθάσουμε στο «Θησαυροφυλάκιο» (Χαζνέ). Ολο-
κληρώνουμε τον περίπατο στην πόλη και αναχωρούμε 
για το Ουάντι Ραμ, την έρημο του «Λόρενς της Αραβί-
ας», την οποία θα εξερευνήσουμε με τζιπ. Μετάβαση 
στην Άκαμπα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Άκαμπα - Νεκρά Θάλασσα
Πρωινό, περιήγηση πόλης και αναχώρηση για τη Νε-
κρά Θάλασσα. Τακτοποίηση και δείπνο.
6η μέρα: Νεκρά Θάλασσα - Αμμάν - Αθήνα 
Πρωινό και πτήση επιστροφής.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

13/4, 27/4 6 715 € +260 €

6/4 7 745 € +290 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Αμμάν - Αθήνα 
• 5, 6 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 5*/5* Lux • Ημιδιατροφή κα-
θημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις/εκδρομές ως άνω • Είσοδοι σε 
μουσεία/μνημεία • Τοπικοί ξεναγοί • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι 
αεροδρομίων 380 € • Φιλοδωρήματα και ό,τι ρητά δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβανόμενα Σημείωση: Το 7ήμερο πρόγραμμα περιλαμβά-
νει μια επιπλέον μέρα στη Νεκρά Θάλασσα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

4, 7, 28/4 6 770 € +165 €

5, 6, 7, 9, 27/4 7 815 € +190 €

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι 01/03
Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Κάιρο - Αθήνα • 
Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 5* • Πρωινό καθημερινά • 1 γεύ-
μα στο Κάιρο • Πλήρη διατροφή στη κρουαζιέρα • Μεταφορές, ξενα-
γήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 195 
€ • Βίζα Αιγύπτου 25 $ • Ποτά, αναψυκτικά στα γεύματα • Φιλοδωρή-
ματα, οι είσοδοι στα μουσεία και ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
Σημείωση: Στο 6ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα
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1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπάι
Πτήση για το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο μας.

2η μέρα: Ντουμπάι - Σαφάρι 4x4 - Τέντες Βεδουίνων
Πρωινό ελεύθερο. Το απόγευμα αναχωρούμε για το σαφάρι με τζιπ 4x4. Θα κατα-
λήξουμε σε Βεδουινικές τέντες για τσάι, βόλτα με καμήλες και ελαφρύ γεύμα με 
τοπικές λιχουδιές και συντροφιά παραδοσιακούς χορούς.

3η μέρα: Ντουμπάι
Πρωινό και ξενάγηση: Φοίνικας της Τζουμέιρα, Λεωφόρος του Σεΐχη Ζάιεντ, Τζαμί 
της Τζουμέιρα, Burj al Arab, Burj Dubai, Ντέιρα, Σάνταγα, βαρκάδα στο Creek με τα 
άμπρα, Μπαστάκια, Burj Khalifa, Emirates Towers κ.ά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Προτείνουμε νυχτερινή βόλτα γνωριμίας Dubai by night.

4η μέρα: Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι 
Αναχώρηση για το Άμπου Ντάμπι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων. Θα δούμε το τζαμί του Σεΐχη Ζάιεντ, το ξενοδοχείο Emirates Palace και το 
παλάτι του Σεΐχη. Γεύμα. Στάση στο Ferrari World και το Yas Island. Επιστροφή στο 
Ντουμπάι.

5η μέρα: Ντουμπάι
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να επισκεφθείτε τα αξιοθέατα που τράβηξαν την 
προσοχή σας ή να περιπλανηθείτε στις αγορές.

6η μέρα: Ντουμπάι - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο

4/4, 5/4, 6/4,  
10/4, 11/4,  
26/4, 27/4

6

Sup Ibis Al Barsha 3* 735 € +220 €

Somewhere Hotel 4* 790 € +240 €

Deluxe Media Rotana 5* 860 € +340 €

Deluxe Steingerberger 5* 895 € +375 €

Pullman Jumeirah Lake 
Towers 5* Deluxe

910 € +390 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Ντουμπάι - Αθήνα με «Εmirates» • 5 διανυκτερεύσεις 
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας • Πρωινό μπουφέ • Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έμπει-
ρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός • Ξενάγηση στην πόλη και βόλτα στην Madinat Jumeirah με Έλληνα 
αρχηγό με γεύμα • Σαφάρι με τζιπ 4x4 και δείπνο • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 310 € • Νέος 
δημοτικός φόρος ξενοδοχείων Ντουμπάι, καταβάλλεται κατά το check-in στο ξενοδοχείο ως εξής (κόστος 
ανά δωμάτιο τη βραδιά): 5* 20 AED (περίπου 5 €), 4* 15 AED (περίπου 4 €), 3* 10 AED (περίπου 3 €) • 
Φιλοδωρήματα 20 € • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα

1η μέρα: Αθήνα - Τελ Αβίβ - Βηθλεέμ/Ιερουσαλήμ - Ξενάγηση στον Ναό 
της Αναστάσεως Απευθείας πτήση για Τελ Αβίβ. Άφιξη και μεταφορά στην Ιερου-
σαλήμ. Θα ξεκινήσουμε από τον Ναό της Αναστάσεως, τον Πανάγιο Τάφο, την Αγία 
Αποκαθήλωση, το μαρτυρικό Γολγοθά. Θα συνεχίσουμε με την οδό του Μαρτυρίου, 
τον ιερό Ναό της Αγ. Άννης κ.ά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση. 
Δείπνο.

2η μέρα: Μονή Τιμίου Σταυρού - Όρος των Ελαιών Μετά το πρωινό θα ξεκινή-
σουμε ξενάγηση στο Όρος των Ελαιών. Θα επισκεφθούμε τον κήπο της Γεσθημανής, 
τον Τάφο της Παναγίας, το λόφο της Σιών κ.λπ. Επόμενη στάση στη Μονή Τιμίου 
Σταυρού. Περιήγηση πεζή στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο. Δείπνο.

3η μέρα: Βηθλεέμ - Ιεριχώ Πρωινό και ξεκινάμε με ξενάγηση στη Βηθλεέμ. Θα 
επισκεφθούμε τον Ναό της Γέννησης, το σπήλαιο των Νηπίων, το Χωριό των Ποι-
μένων. Θα ξεναγηθούμε στη Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου (σπήλαιο 
των Τριών Μάγων). Αναχωρούμε για την Ιεριχώ, όπου θα επισκεφθούμε τον Ναό του 
Προφήτου Ελισαίου, τη Μονή Αγ. Γερασίμου και προαιρετικά το Σαραντάριο Όρος με 
τελεφερίκ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η μέρα: Γαλιλαία (Ναζαρέτ - Κανά - Καπερναούμ) Πρωινό και ξενάγηση στη 
βόρεια περιοχή του Ισραήλ. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλιλαία. Θα ανέβουμε οδικώς 
στο όρος Θαβώρ, θα επισκεφθούμε την Ναζαρέτ, την πόλη της Κανά και τον Ναό του 
Αγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου. Άφιξη στη λίμνη Τιβεριάδα. Συνεχίζουμε με την Καπερ-
ναούμ, τον Ιορδάνη ποταμό. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για δείπνο.

5η μέρα: Τελ Αβίβ - Αθήνα Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Τελ Αβίβ. Περιή-
γηση. Θα δούμε την πλατεία Γιαμπίν με το Δημαρχείο, το μνημείο του Ολοκαυτώμα-
τος, την αγορά Carmen, την Γιάφα και την αρχαία Ιόππη κ.ά. Χρόνος για περιήγηση 
και προαιρετικό γεύμα. Το απόγευμα πτήση για Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

14/3, 23/3, 
11/4, 28/4, 
16/5, 26/5

5

4* στη Βηθλεέμ - 480 € +100 € 430 €

3* Sup /4* στην 
Ιερουσαλήμ

- 595 € +120 € 550 €

5/4 6
Jerusalem 

Gold 4*
1025 € 1075 € +440 € -

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με «Alitalia Airlines» • 4, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, ξεναγήσεις/εκδρομές ως ανωτέρω • Ελληνόφωνος 
αρχηγός/συνοδός • Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφά-
λιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων 150 € • Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς 
& αρχαιολογικούς χώρους • Το τελεφερίκ στο Σαραντάριο Όρος, η μετάβαση με ταξί στο όρος Θαβώρ, η 
είσοδος στο κάστρο Μασάντα • Φιλοδωρήματα • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα Σημείωση: 
Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα της Πασχαλινής αναχώρησης 5/4

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4, 5, 6, 10, 11, 26, 27/4 

Ντουμπάι 
Άμπου Ντάμπι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 14/3, 23/3, 5/4, 11/4, 28/4, 16/5, 26/5   

Iσραήλ  

Άγιοι Τόποι
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5, 6, 12, 27, 28/4, 25/5   

Ορθόδοξο Πάσχα στην 

Kωνσταντινούπολη
1η μέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη Αναχώρηση για Κωνσταντινούπολη. Άφιξη 
στην Ασιατική πλευρά, συνάντηση με τον τοπικό Ελληνόφωνο συνοδό/ξεναγό μας 
και άμεση περιήγηση. Η ώρα είναι ιδανική για πέρασμα με λεωφορείο από το δρόμο 
της Βαγδάτης και περίπατο στα γραφικά στενά του Καντίκιοϊ, της Αρχαίας Χαλκηδό-
νας, στην αγορά μπαχαρικών - παραδοσιακών προϊόντων κ.ά. Πέρασμα με καραβάκι 
στην Ευρωπαϊκή πλευρά. Δείπνο σε εστιατόριο, μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκιποννήσια Πρόγευμα και πλεύση για Πρι-
γκιποννήσια. Θα επισκεφθούμε την Πρίγκιπο. Γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο και 
προαιρετικός γύρος με άμαξες. Μετάβαση στη Χάλκη με την περίφημη Θεολογική 
Σχολή, όπου θα παρακολουθήσουμε τον Επιτάφιο. Επιστροφή στην πόλη.

3η μέρα: Κωνσταντινούπολη Ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. 
Θα δούμε το σουλτανικό ανάκτορο Τοπ Καπί, την Αγία Σοφία, τον Βυζαντινό Ιππόδρο-
μο, το θρυλικό Μπλε Τζαμί (Σουλτάναχμετ) και τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. 
Γεύμα σε εστιατόριο και επίσκεψη στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ Ανάσταση στην Αγία Τριάδα ή στο Οικουμενικό 
Πατριαρχείο.

4η μέρα: Κωνσταντινούπολη Αναχώρηση για ξενάγηση. Κρουαζιέρα στον Βό-
σπορο. Επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και στη συνέχεια θα μεταβούμε 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερνών, τη Μονή 
της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που 
συνδέεται με τους θρύλους για τα μισοτηγανισμένα ψάρια και την άλωση της Πόλης. 
Πασχαλινό γεύμα. Για το βράδυ σας προτείνουμε διασκέδαση σε νυχτερινό κέντρο με 
ζωντανή ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς της κοιλιάς (oriental). Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα Ελεύθερος χρόνος και πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 6/4, 27/4, 24/5, 25/5   

Πάσχα στην 

Καππαδοκία
1η ημέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Καισάρεια Συγκέντρωση στο αε-
ροδρόμιο, όπου θα ακολουθήσει πτήση για Καισάρεια μέσω Κωνσταντινούπολης. 
Άφιξη και περνώντας από Καισάρεια φτάνουμε στο Προκόπι.Τακτοποίηση στο ξενο-
δοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Καππαδοκία Επίσκεψη στην κοιλάδα του Περιστρέματος - Ιxλάρα 
(Ihlara), συνεχίζουμε με την Καρβάλη και επισκεπτόμαστε την εκκλησία που μόνασε 
στο τέλος της ζωής του ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ναζιανζηνός. Επισκεπτόμαστε στη 
Μαλακοπή την υπόγεια πόλη και ναό των Αγίων Θεοδώρων. Επιστροφή στο ξενοδο-
χείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Καππαδοκία Αναχωρούμε για το σημαντικότερο οικισμό της προβυζα-
ντινής περιόδου Άβανο, κτισμένο στις όχθες του ποταμού Άλυ, τη πόλη που φημίζεται 
για τα κεραμικά της. Συνεχίζουμε με την κοιλάδα Δερβέντ και το όγδοο θαύμα του 
κόσμου: τις Καμινάδες των Νεράιδων. Διασχίζουμε τις κοιλάδες Ζέλβη, Πασαμπάγ 
και Κόραμα. Επισκεπτόμαστε εκκλησίες με καταπληκτικές αγιογραφίες (τη Σκοτεινή, 
την Κρυφή, των Σανδάλων κα) και ολοκληρώνουμε στο Ουστχισάρ. Δείπνο και δια-
νυκτέρευση. 
4η ημέρα: Καππαδοκία Αναχώρηση για την ξακουστή Καισάρεια, γενέτειρα πόλη 
του Αγίου Βασιλείου. Στην πανοραμική ξενάγηση θα δούμε τα μνημειώδη τοίχοι του 
κάστρου της πόλης, το Gupgupoglu Konagi, οπου τώρα στεγάζετε το Εθνογραφικό 
Μουσείο, και πολλά άλλα αξιοθέατα, όπως τον μεντρεσέ Cifte, το Kursunlu τζαμί, το 
συγκρότημα του Mahperi Hunat Hatun και την σκεπαστή αγορά της πόλης. Ελεύθε-
ρος χρόνος για γεύμα και πεζή περιήγηση (προαιρετικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, 
δείπνο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη - Αθήνα Πρωινό και άμεση ανα-
χώρηση προς την Καισάρεια για την πτήση επιστροφής μας.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 12/4, 
28/4, 25/5

4

Taxim Express 4* 360 € +70 € 310 €

Metropolitan 4*
Mercure Taksim 4* 
Grand Cevahir 5*

395 € +100 € 345 €

Point 5* 415 € +115 € 365 €

5/4, 6/4, 
27/4

5

Taxim Express 4* 425 € +90 € 375 €

Metropolitan 4* 
Mercure Taksim 4* 
Grand Cevahir 5*

470 € +130 € 420 €

Point 5* 495 € +155 € 445 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με «Pegasus Airlines» • 3, 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας • Kρουαζιέρα στο Βόσπορο • Πασχαλινό γεύμα • Γεύμα στα Πριγκιποννήσια • Μεταφορές, 
περιηγήσεις/εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα • Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου 135 € • Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία • Ό,τι 
ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Ιππήλατα αμαξάκια

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

5/4, 6/4, 27/4, 24/5, 25/5 5 425 € +100 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό με «Pegasus Airlines» • 4 διανυκτερεύσεις 
σε επιλεγμένο ξενοδοχείο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Μεταφορές, περιηγήσεις/εκδρομές ως άνω • Έμπει-
ρος Ελληνόφωνος αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών 
• Ενημερωτικά έντυπα Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίου 170 € • Είσοδοι σε μουσεία/μνημεία 
• Φιλοδωρήματα • Ποτά και αναψυκτικά κατά τα συμπεριλαμβανόμενα γεύματα • Οτιδήποτε προαιρετικά 
προτείνεται ή συνιστάται και δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
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AΓ. ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ 
ΠΟΥΝΤΑ ΚΑΝΑ 
7 ΝΥΧΤΕΣ/9 ΗΜΕΡΕΣ

AMRESORTS SUNSCAPE BAVARO BEACH 5*
DELUXE TROP. VIEW ALL INCLUSIVE από 1065 € 

OCCIDENTAL GRAND PUNTA CANA 5*
DELUXE ROOM ALL INCLUSIVE από 1120 €

GRAND PALLADIUM BAVARO 5*
JUNIOR SUITE ALL INCLUSIVE από 1299 €

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΗΜΕΡΕΣ

GRAND PACIFIC 4*  
DELUXE ROOM  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 519 € 

HILTON 5* 
DELUXE ROOM 
ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 825 € 

PARKROYAL ON PICKERING 5*                                                                                                                                   
SUPERIOR ROOM  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 1025 € 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΗΜΕΡΕΣ

FUN ISLAND 3*  
BEACHFRONT ROOM  
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ από 992 €

VELASSARU 5*  
DELUX BUNGALOW MΕ ΠΡΩΙΝΌ από 1390 €

KURAMATHI ISLAND RESORT 5* 
BEACH VILLA 
ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΌΦΗ από 1835 €

ΣΑΜΟΥΙ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΗΜΕΡΕΣ

SAMUI PALM BEACH 4* - BOPHUT BEACH
DELUXE HOTEL WING  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 780 €

NORA BEACH RESORT 4*- CHAWENG                   
DELUXE ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 976 €    

CENTARA GRAND RESORT 5*- CHAWENG
DELUXE OCEAN FACING ROOM  
ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 1001 € 

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΗΜΕΡΕΣ

AANARI HOTEL & SPA - WEST COAST  
SUPERIOR ROOM 
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ από 923 €

LE CANONNIER 4* - NORTH COAST  
STANDARD GARDEN VIEW ROOM  
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ από 1067 € 

OUTRIGGER BEACH RESORT 5* - SOUTH COAST  
DELUXE SEA VIEW ROOM 
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΌΦΗ από 1342 €

ΜΠΑΛΙ 
5 ΝΥΧΤΕΣ/7 ΗΜΕΡΕΣ

MERCURE BALI NUSA DUA 4* 
NUSA DUA BEACH 
SUPERIOR ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 719 €

ASRI JEWEL VILLAS & SPA - JIMBARAN              
BEDROOM POOL VILLA ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 835 €

INAYA NUSA DUA 5* 
NUSA DUA BEACH 
DELUXE ROOM ΜΕ ΠΡΩΙΝΌ από 855 € 

Ατομικά εξωτικά & γαμήλια ταξίδια

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 
5 ή 6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/5, 25/5 

από 590 €

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 
5 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/5, 12/5, 19/5 

660 €

Η ΑΛΛΗ ΓΑΛΛΙΑ 
8 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/5 

820 €

ΜΑΔΡΙΤΗ & 
ΓΥΡΟΣ  

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ 
8 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/5, 30/5 

820 €

ΕΛΒΕΤΙΑ 
ΑΛΣΑΤΙΑ 
ΒΑΥΑΡΙΑ 

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 23/5 

745 €

ΜΑΔΡΙΤΗ 
ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑ 

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31/5 

820 €

BENELUX 
BEΛΓΙΟ,  

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
7 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/5 

από 750 €

ΜΑΔΡΙΤΗ & 
ΧΩΡΑ ΤΩΝ  
ΒΑΣΚΩΝ 

8 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31/5 

820 €
ΓΥΡΟΣ  

ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
8 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/5, 17/5 

690 €

ΠΟΛΩΝΙΑ 
7 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 20/5, 29/5 

690 €

Golden Age 50+ 
ANOIΞΗ 2018 
Ta καλύτερα ταξίδια για την “χρυσή ηλικία”
ΠΛΗΡΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΔΙΑΜΟΝΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 
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1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη Άφιξη στη Νέα Υόρκη, μεταφορά και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας στην «καρδιά» του Μανχάταν. Αργότερα θα ξεκινήσουμε περίπατο με 
τον ξεναγό μας για μια πρώτη γνωριμία με την πιο συναρπαστική πόλη του πλανήτη!

2η μέρα: Νέα Υόρκη Στη πρώτη ξενάγηση θα δούμε το Λίνκολν Σέντερ, το Σέντραλ 
Παρκ, το διαμέρισμα του John Lennon, το Πανεπιστήμιο Columbia, το Χάρλεμ, την 5η 
Λεωφόρο. Συνεχίζουμε με το Ροκφέλερ Σέντερ, την Τάιμς Σκουέρ και το Μπρόντγουεϊ. 

3η μέρα: Νέα Υόρκη - Kρουαζιέρα Ξενάγηση, μέρος δεύτερο: Γκρίνουιτς Βίλατζ, Ιστ 
Βίλατζ, NYU, Σόχο, Μικρή Ιταλία, Τσάινα Τάουν, Γουόλ Στριτ, μνημείο της 11ης Σεπτεμ-
βρίου. Επίσκεψη στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών και ακολουθεί κρουαζιέρα γύρω 
από το Μανχάταν, όπου θα δείτε το ιστορικό Έλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερίας, το 
Στάτεν Άιλαντ. Βράδυ ελεύθερο.

4η μέρα: Νέα Υόρκη - Metropolitan Museum - Αστόρια Ξενάγηση στην «Ελληνι-
κή» συνοικία της Νέας Υόρκης, την Αστόρια (μετάβαση με το μετρό). Συνεχίζουμε για το 
Metropolitan Museum of Art, όπου θα ξεναγηθούμε από επίσημο ξεναγό. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο ατομικά.

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Common Outlets (προαιρετικά) Ημέρα ελεύ-
θερη. Προτείνουμε μια επίσκεψη στο εκπτωτικό χωριό Woodbury Common, μόλις 1 
ώρα έξω από τη Νέα Υόρκη. Με τη συμμετοχή σας αποκτάτε VIP Coupons αξίας 20 $.

6η μέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσιγκτον DC (προαιρετικά) Ελεύθερη μέρα. Προτεί-
νουμε ολοήμερη εκδρομή στην Ουάσιγκτον DC, πρωτεύουσα της Ομοσπονδίας. Θα 
δούμε μεταξύ άλλων το National Mall, το Καπιτώλιο, το DuPont Circle. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο το βράδυ.

7η-8η μέρα: Νέα Υόρκη - Γέφυρα Μπρούκλιν - Αθήνα Βόλτα στη γέφυρα του 
Μπρούκλιν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο με το μετρό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο 3κλινο

18/3 8 849 € +495 € 789 €

31/3 8 1069 € +675 € 989 €

6/4, 13/4 8 1139 € +655 € 1049 €

6/5, 18/5, 25/5 8 1199 € +655 € 1119 €

5/4, 21/4 9 από 1199 € από 1954 € από 1109 €

4/4, 21/4, 6/5, 18/5, 25/5 10 από 1329 € από 2184 € από 1199 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις «Emirates» • 6, 7, 8 διανυκτερεύσεις σε 
κεντρικό ξενοδοχείο 4* • Mεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις βάσει προγράμματος • Ελληνόφωνος αρ-
χηγός/ξεναγός • 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα «Macy’s» • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ 495 € • 
Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό της εκδρομής 50 $ • Εισι-
τήρια συγκοινωνιών (μετρό κ.λπ.) κατά τις περιηγήσεις • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
Σημειώσεις: • Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από 
Βίζα), την οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το γραφείο • Ζητήστε μας το 9ήμερο και 10ήμερο πρόγραμμα 

1η μέρα: Αθήνα - Αβάνα Πτήση για την πρωτεύουσα της Κούβας. Άφιξη, μεταφορά 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Αβάνα - Βόλτα με αυτοκίνητα του ‘50) Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή 
μας από το σύγχρονο κέντρο της πόλης, το Βεδάδο. Θα περάσουμε από την παραλιακή 
Μαλεκόν, το Πράδο, το Καπιτώλιο. Θα επισκεφθούμε το Μουσείο της «Havana Club», 
όπου θα γευθούμε το περίφημο ρούμι. Το βράδυ βόλτα με Αμερικανικά αυτοκίνητα του 
‘50 ως την Παλιά Πλατεία, όπου θα δειπνήσουμε.
3η μέρα: Αβάνα - Βινιάλες - Πινάρ ντελ Ρίο Πρωινή αναχώρηση για την επαρχία 
του Πινάρ ντελ Ρίο, την κατάφυτη κοιλάδα του Βινιάλες κ.ά. Θα επισκεφθούμε ένα ερ-
γοστάσιο πούρων, το σπήλαιο του Ινδιάνου, τη γιγαντιαία βραχογραφία της Προϊστορί-
ας. Επιστροφή στην Αβάνα και ελεύθερο απόγευμα.
4η μέρα: Αβάνα Ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πόλη.
5η μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Σιενφουέγκος - Τρινιδάδ Πρώτος σταθμός η περιοχή 
Γκουαμά όπου θα επισκεφθούμε το κέντρο εκτροφής κροκοδείλων. Έπειτα θα διασχί-
σουμε με ταχύπλοο τη Λίμνη Θησαυρού για να γνωρίσουμε το ομοίωμα χωριού των 
Ινδιάνων Ταΐνος. Συνεχίζουμε για το Σιενφουέγκος. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. 
Μετάβαση και διανυκτέρευση στο Τρινιδάδ.
6η μέρα: Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρδένας - Βαραδέρο Πρωινή ξενάγηση 
στην αυθεντική Κουβανέζικη πόλη. Στάση για δροσιστικό ποτό στο ξακουστό μπαρ 
«Canchanchara» και συνεχίζουμε για την Σάντα Κλάρα. Περιήγηση στην πόλη που 
θυμίζει Τσε και συνεχίζουμε για την Καρδένας και το Βαραδέρο, με την πιο όμορφη 
παραλία της Καραϊβικής! Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Βαραδέρο Ελεύθερη μέρα. Προτείνουμε εκδρομή στο τροπικό ακατοίκητο 
νησάκι Κάιο Μπλάνκο για μπάνιο με δελφίνια και γεύμα με αστακό (90 € το άτομο).
8η μέρα: Βαραδέρο - Αβάνα - πτήση επιστροφής Μεταφορά στο αεροδρόμιο και 
πτήση επιστροφής με ενδιάμεσο σταθμό.
9η μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο

26/2, 13/3
9

1499 € +559 €

3/4, 4/4 1399 € +559 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό • Ξενοδοχεία: στην Αβάνα το υπερπολυτε-
λές MeliaCohiba5* (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 Πόλης 
στην Αβάνα • Μουσείο Ρούμι στην Αβάνα • Καλλιέργεια πούρων και επίδειξη παρασκευής • Σπηλιά στο Βι-
νιάλες • Τοιχογραφία στο Βινιάλες • Εξέδρα πανοραμικής θέας στο Βινιάλες • Μουσείο Πόλης στο Τρινιδάδ 
• Ποτό στο «Canchanchara», Τρινιδάδ • Μαυσωλείο του Τσε στην Σάντα Κλάρα • Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, 
επισκέψεις και είσοδοι στα διάφορα αξιοθέατα όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα • Έμπειρος Έλληνας αρ-
χηγός/ξεναγός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • 
Φόροι, επιβάρυνση καυσίμων • Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά • Βίζα Κούβας • Τοπικός φόρος (25 CUC) 670 € 
Σημείωση: Δεν υπάρχουν τρίκλινα δωμάτια στην Κούβα. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθεί δίκλινο 
δωμάτιο με επιπλέον πτυσσόμενο κρεβάτι

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/3, 31/3, 4/4, 5/4, 6/4, 13/4, 21/4, 6/5,18/5, 25/5

Η παγκόσμια μητρόπολη  

Nέα Υόρκη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 26/2, 13/3, 3/4, 4/4   

Ταξίδι στο χρόνο  

Κούβα
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1η μέρα: Αθήνα - Λας Βέγκας Πτήση, άφιξη & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 
Προτείνεται βραδινή βόλτα με το συνοδό.
2-3η μέρα: Λας Βέγκας - Γκραντ Κάνιον Αναχώρηση με προορισμό το φαράγγι 
του Γκραντ Κάνιον, την Κοιλάδα της Φωτιάς και το απολιθωμένο δάσος, αλλά και το 
φράγμα Χούβερ στην τεχνητή λίμνη του Μιντ. Προτείνουμε μια επίσκεψη στα Premium 
Outlets με μοναδικές εκπτώσεις.
4η μέρα: Λας Βέγκας - Λος Άντζελες - Σάντα Μόνικα Διασχίζουμε την έρημο 
της Νεβάδα και φτάνουμε στο Λος Άντζελες. Επίσκεψη στην παραλία της Σάντα Μόνικα, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Λος Άντζελες - Universal Studios Hollywood Στην ξενάγησή μας 
θα επισκεφθούμε το Μιούζικ Σέντερ και το Disney Concert Hall στο κέντρο της πόλης. 
Στο Hollywood θα δούμε το Κινέζικο Θέατρο, το walk of fame, το Κodak Theater των 
Όσκαρ. Έπειτα θα δούμε το Beverly Hills, το Ροντέο Ντράιβ, το Μαλιμπού. Περιήγηση 
στα κινηματογραφικά studio της «Γιουνιβέρσαλ».
6η μέρα: Λος Άντζελες - (προαιρετικά Disneyland / Σαν Ντιέγκο) Ελεύθερη 
μέρα με προαιρετικές εκδρομές είτε στην Disneyland είτε στο Σαν Ντιέγκο.
7η μέρα: Λος Άντζελες - Μοντερέι Μετάβαση οδικώς στο γραφικό ψαροχώρι 
Monterey. Άφιξη το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη βόλτα με 
τον ξεναγό.
8η μέρα: Μοντερέι - Καρμέλ - Σαν Φρανσίσκο Επίσκεψη στην προβλήτα 
Monterey’s Wharf, πέρασμα από το κατάφυτο δάσος Ντελ Μόντε, γνωριμία με το γρα-
φικό Καρμέλ. Συνέχεια της πανέμορφης διαδρομής για το αξιαγάπητο Σαν Φρανσίσκο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την πόλη.
9η μέρα: Σαν Φρανσίσκο Πρώτος σταθμός η Κινεζική συνοικία. Θα συνεχίσουμε με 
το δημοτικό κέντρο Σίβικ Σέντερ, θα επισκεφθούμε στον Λόφο Άλαμο τα εναπομείναντα 
Βικτωριανά σπίτια, θα θαυμάσουμε τη γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ και το νησί Αλκατράζ, την 
Γιούνιον Σκουέρ κ.ά.
10-11η μέρα: Σαν Φρανσίσκο - Αθήνα Πτήση για την Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο 3κλινο 4κλινο Πρωινό

7/3 11 2309 € +825 € 2189 € 2129 € +295 € 
(Περιλαμβάνεται 

γεύμα στο 
Γκραντ Κάνιον)

3/4, 24/4,  
9/5, 21/5

11 2379 € +895 € 2259 € 2199 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό • 9 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* 
κεντρικότατα • Μεταφορές, μετακινήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έλληνας έμπειρος ξεναγός 
καθημερινά μαζί σας • Μεταφορές από και προς Universal Studios Hollywood • Ταξιδιωτικά έντυπα • Μίνι 
ταξιδιωτικός οδηγός Νέας Υόρκης - ΗΠΑ • 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα «Macy’s» • Ασφά-
λεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αεροδρομίων, 
έξοδα ΕΣΤΑ 525 € • Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον ξεναγό της 
εκδρομής (150 $) • Εισιτήριο εισόδου στα Universal Studios Hollywood & Disneyland • Μεταφορές από και 
προς Disneyland • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημείωση: Απαραίτητη για την είσοδο 
στις ΗΠΑ είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου 
το γραφείο μας.

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη Πτήση για Νέα Υόρκη, άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο 
στην «καρδιά» του Μανχάταν. Τακτοποίηση και βόλτα γνωριμίας με τον ξεναγό.

2η μέρα: Νέα Υόρκη Το πρώτο μέρος της ξενάγησής μας περιλαμβάνει το Λίνκολν 
Σέντερ, το Σέντραλ Παρκ, το Πανεπιστήμιο Columbia, το Χάρλεμ, το Ροκφέλερ Σέντερ, 
την Τάιμς Σκουέαρ.

3η μέρα: Νέα Υόρκη Ξενάγησης μέρος δεύτερο: Μέγαρο Ηνωμένων Εθνών, Σταθμός 
Γκραντ Σέντραλ, Γκρίνουιτς Βίλατζ, Ιστ Βίλατζ, Γουόλ Στριτ, «σημείο μηδέν» κ.ά. Κρουα-
ζιέρα γύρω από το Μανχάταν, όπου θα δούμε το Έλις Άιλαντ, το Άγαλμα της Ελευθερί-
ας, το Στάτεν Άιλαντ, τη γέφυρα Βεραζάνο. Επιστροφή με τα πόδια ή με ταξί.

4η μέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Common Outlets (προαιρετικά) Ελεύθερη 
ημέρα. Προτείνεται επίσκεψη στο κοντινό εκπτωτικό «χωριό» Woodbury Commons. 
Με τη συμμετοχή σας παίρνετε κουπόνια VIP αξίας 20 $.

5η μέρα: Νέα Υόρκη - Καταρράκτες Νιαγάρα Μετάβαση με πούλμαν στους φημι-
σμένους Καταρράκτες του Νιαγάρα. Μετά την τακτοποίηση στο ξενοδοχείο βόλτα στους 
καταρράκτες με τον ξεναγό.

6η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα - Τορόντο Ξενάγηση και απόλαυση της πανοραμι-
κής θέας στο «πέταλο» των καταρρακτών. Ακολουθεί κρουαζιέρα μέσα στους καταρ-
ράκτες και άμεση αναχώρηση για το Τορόντο. Άφιξη, ξενάγηση και αργά το απόγευμα 
επιστροφή στην περιοχή των καταρρακτών.

7η μέρα: Καταρράκτες Νιαγάρα - Ουάσινγκτον D.C. Μετάβαση οδικώς στην πρω-
τεύουσα των ΗΠΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Προτείνεται βόλτα γνωριμίας.

8η μέρα: Ουάσινγκτον Ξενάγηση στην Ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Θα δούμε το δι-
άσημο Οβελίσκο, τον Λευκό Οίκο, το Καπιτώλιο, το Ανώτατο Δικαστήριο κ.ά. Επίσης, θα 
επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο Αεροναυτικής και Διαστήματος. Ελεύθερος χρόνος.

9η-10η μέρα: Ουάσινγκτον D.C. - Βαλτιμόρη - Φιλαδέλφεια - Νέα Υόρκη - 
Αθήνα Επιστροφή στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης με στάσεις στη Βαλτιμόρη και τη 
Φιλαδέλφεια. Πτήση επιστροφής.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 7/3, 3/4, 24/4, 9/5, 21/5

Λας Βέγκας - Λος Άντζελες  

Δυτικές Πολιτείες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 18/3, 4/4, 21/4, 6/5, 18/5

Nέα Υόρκη - Καναδάς  

Ανατολικές ΗΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο 3κλινο 4κλινο

18/3 10 1529 € +725 € 1429 € 1379 €

4/4, 21/4, 6/5, 18/5 10 1599 € +815 € 1499 € 1449 €

Περιλαμβάνονται: • Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας με την «Emirates» • 8 διανυκτερεύσεις σε ξενοδο-
χεία 4* κεντρικότατα • Πρωινό σε πλούσιο μπουφέ στους Καταρράκτες Νιαγάρα • Μεταφορές, εκδρομές, 
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος • Έλληνας αρχηγός • 10% εκπτωτική κάρτα στο πολυκατάστημα «Macy’s» 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Φόροι αε-
ροδρομίων, έξοδα ΕΣΤΑ 495 € • Φιλοδωρήματα - αχθοφορικά τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στον 
ξεναγό της εκδρομής (100 $) • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημειώσεις: • Απαραίτητη 
για την είσοδο στις ΗΠΑ είναι η έγκριση ESTA (Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα) την οποία αναλαμβάνει εξ 
ολοκλήρου το γραφείο μας • Πραγματοποιήστε κράτηση μαζί μας για να απολαύσετε τους Γιάννη Αντετο-
κούνμπο και LeΒron James στο Milwaukee Bucks - New York Knicks & Cleveland Cavaliers - New York 
Knicks στις Πασχαλινές αναχωρήσεις!

Δώρο!  
εκδρομή στο  

Grand Canyon  
με γεύμα!
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Χρυσό Τρίγωνο 

Ινδία
Τζαϊπούρ - Δελχί - Άγκρα - Βαρανάσι
10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/4
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Υδάτινες Πόλεις  

Κίνα Κλασική
Πεκίνο - Χανγκτσόου - Σανγκάη - Ξιτάνγκ - Σουτσόου
9 & 10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31/3, 3/4, 4/4, 27/4, 18/5, 21/6 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ LUFTHANSA | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα «διαμάντια» της θρυλικής  

Περσία
Τεχεράνη - Σιράζ - Γιάνζντ - Ισφαχάν
9 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/3, 5/4, 23/4, 21/5
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRWAYS | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Χονγκ Κονγκ  

Πανόραμα Κίνας
Σανγκάη - Σουτσόου - Ξιτάνγκ - Χανγκτσόου - Πεκίνο - Ξιάν
12 & 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31/3, 19/5 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES / LUFTHANSA | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ταξίδι των πέντε αισθήσεων  

Ιαπωνία 
Tόκιο - Χιροσίµα - Κιότο - Οσάκα

11 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/3, 2/4, 3/4 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* & 3* SUP | ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES / LUFTHANSA | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

από 
1150€

από 
759€

από 
1050€

από 
1199€

από 
2790€

Πανόραμα Β. Ταϊλάνδης  
Μπανγκόκ-Σιγκαπούρη 
Τσιάνγκ Μάι - Χρυσό Τρίγωνο - Σουκοτάι - Πιτσανουλόκ - Αγιούταγια 

15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 21/4, 26/5, 23/6, 21/7 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ SCOOT | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΠΡΩΙΝΟ ΣΤΗ ΜΠΑΝΓΚΟΚ

από 
1140€
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Εξωτική Ινδοκίνα  

Βιετνάμ-Καμπότζη
Χο Τσι Μιν - Χόι Αν - Χουέ - Ανόι - Σιέµ Ρεπ - Πνοµ Πεν
16 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 10/3, 31/3, 27/4, 7/5, 19/5, 8/6, 22/6
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: 4* SUP, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ EMIRATES | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σιγκαπούρη  
Μαλαισία
Κουάλα Λουµπούρ - Ζούγκλα Ταµάν Νεγκάρα
11 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 31/3, 28/4, 26/5, 30/6, 7/7, 21/7
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ SCOOT

Τάξκο-Ακαπούλκο  

Κλασικό Μεξικό 
Μέξικo Σίτι - Παναγία της Γουαδελούπης - Τεοτιχουακάν

9 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 8/5, 26/6, 17/7 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ ΑLITALIA 

Αργεντινή  
Βραζιλία
Ρίο Ντε Τζανέιρο - Μπουένος Άιρες - Ιγκουασού
12 & 15 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 17/3, 2/4, 18/5, 28/6 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ KLM

Ταξίδι στον χρόνο... 

Αρμενία-Γεωργία
Τιφλίδα - Ερεβάν - Ακαλτσίκε
9 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 16/4, 11/5, 25/5, 8/6, 29/6, 13/7, 27/7, 7/8, 21/8, 14/9 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4* | ΠΤΗΣΕΙΣ ΤURKISH | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σαφάρι-Μομπάσα 

Kένυα
Ναϊρόµπι - Μασάι Μάρα
10 ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/3, 6/4, 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*, 5* | ΠΤΗΣΕΙΣ QATAR

από 
2099€

από 
1099€

από 
899€

από 
1999€

από 
855€

από 
1699€
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Ημέρα Λιμάνι Άφιξη Αναχώρηση

1 Πειραιάς - 11:30

1 Μύκονος 18:00 23:00

2 Κουσάντασι 07:30 13:00

2 Πάτμος 17.45 -

3 Πάτμος - 02:00

3 Σαντορίνη 10:00 21:30

4 Πειραιάς 07:00 -

Περιλαμβάνονται: • Η διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας • Πλήρης διατροφή καθη-
μερινά στο κρουαζιερόπλοιο (συμπεριλαμβάνονται γεύματα για χορτοφάγους) • Πακέτο 
απεριόριστης κατανάλωσης αλκοολούχων και μη-αλκοολούχων ποτών • Το πρόγραμμα 
διασκέδασης και ψυχαγωγίας • Εκδρομή «Η Αρχαία Έφεσος μέσα από τους αιώνες - Ελ-
ληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή» • Ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης • Λιμενικά 
& λοιπά έξοδα
Δεν περιλαμβάνονται: • Οι προαιρετικές εκδρομές στα υπόλοιπα λιμάνια προσέγγισης 
• Μεταφορές από/προς το λιμάνι αναχώρησης • Οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής 
και αναζωογόνησης, οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου, προσωπικά έξοδα και 
ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα
Γενικές σημειώσεις: • Για την επιβεβαίωση της κράτησης απαιτείται 30% προκατα-
βολή της αξίας της και εξόφληση 30 ημέρες πριν την αναχώρηση της κρουαζιέρας • Για 
τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών 
απαιτείται άμεση εξόφληση • Για τη συμμετοχή σας στην ανωτέρω κρουαζιέρα είναι απα-
ραίτητο να έχετε διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου με Λατινικούς χαρακτήρες 
• Η τιμή διαμορφώνεται κατόπιν διαθεσιμότητας και ανάλογα με την κατηγορία καμπίνας 
που επιλέγει ο πελάτης

3ΗΜΕΡΗ από 249€ 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΑΠΟΔΡΑΣΗ
Πειραιάς → Μύκονος → Κουσάντασι (Τουρκία) →  
Πάτμος → Σαντορίνη → Πειραιάς

Με το κρουαζιερόπλοιο Majesty της Celestyal Cruises
3 διανυκτερεύσεις σε καµπίνα της επιλογής σας

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 6/4

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ
Άνοιξη - Καλοκαίρι

3ΗΜΕΡΗ από 249€ 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πειραιάς → Μύκονος → Κουσάντασι → Πάτμος →  
Ηράκλειο Κρήτης → Σαντορίνη → Πειραιάς

Με το κρουαζιερόπλοιο Majesty

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Παρασκευή 30/3 - 9/11

4ΗΜΕΡΗ από 299€ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πειραιάς → Μύκονος → Κουσάντασι → Πάτμος →  
Ρόδος → Ηράκλειο Κρήτης → Σαντορίνη → Πειραιάς

Με το κρουαζιερόπλοιο Majesty

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα 2/4 - 5/11

7ΗΜΕΡΗ από 499€ 
ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Πειραιάς → Μύκονος → Μήλος → Σαντορίνη →  
Ηράκλειο → Κουσάντασι (Τουρκία) → Πειραιάς 

Με το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Δευτέρα 30/4 - 15/10

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
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ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Κρουζιέρες στον κόσμο με αναχώρηση από Πειραιά & εξωτερικό!

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ & ΑΙΓΑΙΟ
Πειραιάς → Άγιοι Σαράντα (Αλβανία) → 
Ντουµπρόβνικ → Βενετία → Μπάρι, Ιταλία 
→ Κατάκολο → Μύκονος → Πειραιάς 

8ήµερη µε το πολυτελές κρουαζιερό-
πλοιο MSC Poesia της MSC Cruises

ΔΥΤΙΚΗ ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
Φορτ Λοντερντέηλ → Νασσάου, Μπαχάµες 
→ Κοζουµέλ, Μεξικό → Ροατάν, Ονδούρα → 
Κόστα Μάγια, Μεξικό → Φορτ Λοντερντέηλ 

8ήµερη µε το κρουαζιερόπλοιο Allure of 
the Seas της Royal Caribbean

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ & ΡΩΣΙΑ
Κοπεγχάγη → Όσλο → Βερολίνο → Ταλίν → 
Αγ. Πετρούπολη → Ελσίνκι → Στοκχόλµη → 
Κοπεγχάγη

11ήµερη µε το κρουαζιερόπλοιο Regal 
Princess της Princess Cruises

ΔΥΤΙΚΗ MEΣΟΓΕΙΟΣ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Βαρκελώνη → Λιβόρνο → Ρώµη → Νάπολη 
→ Ντουµπρόβνικ → Κέρκυρα → Μεσίνα → 
Βαλέτα → Κάλιαρι (Σαρδηνία) → Βαρκελώνη 
13ήµερη µε το νεότευκτο κρουαζιερό-
πλοιο Carnival Horizon της Carnival 
Cruises

ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ - ΚΟΤΟΡ & 
ΑΙΓΑΙΟ
Πειραιάς → Κέρκυρα → Κότορ (Μαυροβού-
νιο) → Βενετία → Μπρίντιζι (Ιταλία) → Κατάκο-
λο (Αρχ. Ολυµπία) → Σαντορίνη → Πειραιάς
8ήµερη µε το κρουαζιερόπλοιο MSC 
Musica της MSC Cruises

MEΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΙΓΑΙΟ
Ρώµη → Σαλέρνο → Κότορ → Κέρκυρα → 
Χανιά → Μύκονος → Πειραιάς 
7ήµερη µε το κρουαζιερόπλοιο Crown 
Princess της Princess Cruises 
Ειδική προσφορά: 3ο & 4ο άτοµο πληρώ-
νουν µόνο φόρους

ΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Βαρκελώνη → Κάλιαρι → Νάπολη → Ρώµη 
→ Λιβόρνο → Μασσαλία → Βαρκελώνη 

7ήµερη µε το νεότευκτο κρουαζιερό-
πλοιο Carnival Horizon της Carnival 
Cruises

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ & ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ
Πειραιάς → Λιβόρνο → Ρώµη → Νάπολη 
→ Ντουµπρόβνικ → Κέρκυρα → Μεσίνα → 
Βαλέτα → Κάλιαρι → Βαρκελώνη 
7ήµερη µε το κρουαζιερόπλοιο Crown 
Princess της Princess Cruises 
Ειδική προσφορά: 3ο & 4ο άτοµο πληρώ-
νουν µόνο φόρους

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Τετάρτη 6/6 - 3/10

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 6/5, 20/5, 3/6, 
17/6, 1/7, 15/7, 29/7

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 29/4, 10/5, 21/5, 1/6,  
12/6, 23/6, 4/7, 15/7, 26/7, 6/8, 17/8, 28/8

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 2/4, 11/10

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Πέµπτη 7/6 - 4/10

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 30/6, 21/7, 11/8, 1/9

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 15/4, 22/4

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 16/6, 7/7, 28/7, 18/8, 8/9

Για την άνοιξη και το καλοκαίρι σας προτείνουµε κρουαζιέρες, 
σε όλo τoν κόσµο µε αναχωρήσεις από Πειραιά και όχι µόνο! 
Κλείστε έγκαιρα και επωφεληθείτε από τις ειδικές τιµές! 

από 
619€

από 
731€

από 
1444€

από 
874€

από 
619€

από 
679€

από 
634€

από 
679€
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στην ευρωπη
ξεκουραστα & ανετα!

οδικα 

ταξιδια
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο) 
Πρωινή αναχώρηση για Πάτρα. και 
επιβίβαση στο πλοίο για το ταξίδι στην 
Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω.
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 τρούλο 
του Μπρουνελέσκι, την Πιάτσα ντε λα 
Σινιορία με το Παλάτσο Βέκιο. Συνε-
χίζουμε για την Πινακοθήκη Ουφίτσι, 
τη γέφυρα Πόντε Βέκιο, την Πιάτσα 
Ρεπούμπλικα. Χρόνος για επίσκεψη στην 
αγορά του Σαν Λορέντζο ή στο Παλάτσο 
Πίτι. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: Λούκα - Πίζα Πρωινό στο 
ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Μεσαι-
ωνική Λούκα, γενέτειρα του Τζιάκομο 
Πουτσίνι. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
όπου θα δούμε μεταξύ άλλων τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου, το 

θέατρο Τζίλιο, την Πιάτσα ντελ Μερκάτο 
και Ανφιτεάτρο κ.λπ. Συνεχίζουμε για 
την Πίζα με τα Μεσαιωνικά τείχη και τον 
ξακουστό κεκλιμένο Πύργο. Επιστροφή 
αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Μοντεκατίνι - Τσίνκουε 
Τέρε «πέντε γαίες» Μετά το πρωινό 
μας ταξιδεύουμε δυτικά, προς την ακτο-
γραμμή του Εθνικού Πάρκου Cinque 
Terre (UNESCO). Εκεί θα δούμε σπίτια 
χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους 
άγριους βράχους της Δυτικής Ακτής 
της Ιταλίας. Επιστροφή στο Μοντεκατίνι. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο Μετά 
το πρωινό αναχώρηση για τη Μεσαι-
ωνική Σιένα. Στην περιήγησή μας στα 

γραφικά καλντερίμια της πόλης θα θαυ-
μάσουμε τα Μεσαιωνικά αρχοντικά, τις 
εκκλησίες και τον Καθεδρικό ναό. Έπειτα 
θα επισκεφθούμε το Σαν Τζιμινιάνο, το 
«Μανχάταν του Μεσαίωνα», με τους 
πανύψηλους πέτρινους πύργους του. 
Από τις επάλξεις τους το μάτι χάνεται 
σε μια απεραντοσύνη από αμπελώνες… 
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενο-
δοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Μοντεκατίνι - Ανκόνα 
(πλοίο) Πρωινό και αναχώρηση για το 
λιμάνι της Ανκόνα, όπου το πλοίο επι-
στροφής μας περιμένει. Άφιξη, επιβίβαση 
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και 
απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα, επιστροφή στην Αθήνα.

Γνωριμία με την «καρδιά» 
της Ιταλίας, σε μια περι-
οχή όπου κυριολεκτικά 
δεν θα προλαβαίνετε να 
θαυμάζετε την τέχνη και 
την αρχιτεκτονική! Ολό-
κληρες πόλεις μνημεία, 
αριστουργηματικά γλυπτά, 
το Εθνικό Πάρκο Τσίν-
κουε Τέρε και αμέτρητα 
κληροδοτήματα από τον 
Μεσαίωνα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4, 27/4, 24/5 8 565 € 585 € +120 € 485 €

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίων Πάτρα - Ανκόνα- Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Μετα-
φορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο 
ξενοδοχείο 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο) • Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως 
αναφέρονται • Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών • Αρχηγός/συνοδός του 
γραφείου μας Δεν περιλαμβάνονται: • Check Point 20 € • Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρχαιολογικών 
χώρων • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαι-
ρετικό ή προτεινόμενο • Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο • Κόστος εισιτηρίων τρένου ή 
πλοίου για το Τσίνκουε Τέρε (εισιτήρια τρένου ή πλοίου έξοδα ατομικά περίπου 30 €)

To ξενοδοχείο μας (ή παρόμοιο)

Μοντεκατίνι Τέρμε: Adua Hotel 4* 
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Αιώνια & Αναγεννησιακή 

Τοσκάνη-Τσίνκουε Τέρε 
Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιµινιάνο - Τσίνκουε Τέρε ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 27/4, 24/5
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο)
Αναχώρηση από Αθήνα για Πάτρα, επιβί-
βαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση εν πλω.

2η μέρα: Ανκόνα - Μιλάνο
Άφιξη στην Ανκόνα, αποβίβαση και πορεία 
οδικώς για Μιλάνο/Λομάτζο. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

3η μέρα: Λάγκο Ματζόρε - Στρέζα - 
Κρουαζιέρα στα νησάκια Μπορομέ
Πρόγευμα και εκδρομή στη Λίμνη 
Ματζόρε και τη ρομαντική ολάνθιστη 
Στρέζα. Δυνατότητα για κρουαζιέρα στα 
νησάκια Μπορομέ. Επιστροφή στο Μιλάνο 
και περιήγηση. Το Ντουόμο, η Γκαλερία 
Βιτόριο Εμανουέλε, η διάσημη Σκάλα είναι 
μερικά από τα αξιοθέατα που θα δούμε. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

4η μέρα: Ιταλική Ριβιέρα - Πορτοφίνο 
- Σάντα Μαργκαρίτα - Ράπαλο
Εκδρομή στο κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο, 
παραθεριστικό κέντρο των VIPs με τις 
πολυτελείς θαλαμηγούς στο γραφικό 
του λιμανάκι. Συνεχίζουμε για την Σάντα 
Μαργκαρίτα, επίσης όμορφο θέρετρο 
της Ιταλικής Ριβιέρας. Ολοκληρώνουμε 
με επίσκεψη στο γραφικό Ράπαλο. Επι-
στροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα. 
Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο.

5η μέρα: Μιλάνο - Mπέργκαμο - Κόμο
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 Κόμο. Θα περπατήσουμε 
στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και 
θα θαυμάσουμε το καταπράσινο τοπίο 
που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπο 
ημέρας ελεύθερο. Δείπνο.

6η μέρα: Μιλάνο - Σεντ Μόριτζ

Πρωινό σε μπουφέ. Ολοήμερη εκδρομή 
στο Σεντ Μόριτζ (Ελβετικές Άλπεις), 
βορειοδυτικά του Μιλάνου, δημοφιλή 
χειμερινό τόπο αναψυχής. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας. Δείπνο.

7η μέρα: Μιλάνο - Ανκόνα (πλοίο)

Πρωινό και πορεία για Ανκόνα. Επιβίβαση 
στο πλοίο. Απόπλους.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα

Άφιξη στην Πάτρα και επιστροφή οδικώς 
στην Αθήνα.
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St Moritz & Ιταλική Ριβιέρα 

Λίμνες Β. Ιταλίας 
Μιλάνο - Λάγκο Ματζόρε - Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα - Μπέργκαµο - Σεντ Μόριτζ - 
Στρέζα Κρουαζιέρα στα Μποροµέ - Ιταλική Ριβιέρα - Ράπαλο - Κόµο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 27/4, 24/5

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4 8
Zacchera 
Hotels 4*

635 € 655 € +160 € 475 €

27/4, 24/5 8
Barcelo Milan 
4* ή παρόμοιο

575 € 595 € +160 € 415 €

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Μετα-
φορές/περιηγήσεις όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν της Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις σε 
ξενοδοχείο 4* βάσει τιμοκαταλόγου ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά (στα ξενοδοχεία, όχι στο πλοίο) 
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα • Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύ-
νης & ταξιδιωτική έως 75 ετών • Δώρο εκδρομή στο St Moritz Δεν περιλαμβάνονται: • Checkpoint Iταλίας 
20 € • Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα • Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό • 
Δημοτικός φόρος στο Μιλάνο 6 € το άτομο τη βραδιά πληρωτέο στο ξενοδοχείο • Το πλοιάριο για τα νησάκια 
Borome (12 €), η είσοδος στο παλάτι (12 €) και το πλοιάριο στο Πορτοφίνο (10 €)

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Zacchera Hotels 4*
Barcelo Milan 4*

ZACCHERA HOTELS

BARCELO MILAN HOTEL

Δώρο!  
η εκδρομή στο  

St Moritz!

Βουνά και κρυστάλλινες 
λίμνες κι ανάμεσά τους 
η ανοιξιάτικη βλάστηση… 
Οικισμοί με αρχοντικό 
αέρα, ιστορικά μνημεία 
και υπέροχοι παραδοσι-
ακοί ξενώνες που στεγά-
ζονται σε αριστοκρατικές 
βίλες. Κι όλα αυτά σε μια 
γνώριμη για εμάς Μεσο-
γειακή ατμόσφαιρα
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο)
Αναχώρηση αργά το πρωί από Αθήνα 
για Πάτρα. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτο-
ποίηση στις καμπίνες, απόπλους για 
Μπάρι ή Μπρίντιζι.

2η μέρα: Μπάρι - Ματέρα - Σαλέρνο
Άφιξη το πρωί στο Μπάρι και αναχώρη-
ση για την εκπληκτική Ματέρα, την 
«Καππαδοκία της Μεσογείου». Κλείνει 
στους τοίχους και στις σπηλιές της 
ολόκληρη την ιστορία της ανθρώπινης 
ύπαρξης, με ευρήματα που χρονο-
λογούνται στην Παλαιολιθική εποχή. 
Συνεχίζουμε για το Σαλέρνο. Τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος 
ελεύθερος. Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Πομπηία - Νάπολι - Σορέντο
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την 
Πομπηία, όπου θα έχουμε ξενάγηση 
στα ερείπια της πόλης που θάφτηκε 
στις στάχτες του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. 
Στη συνέχεια μεταφερόμαστε στη 
Νάπολη για ξενάγηση και επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Συνεχίζουμε για 
το Σορέντο, όπου θα περιηγηθούμε. Θα 
εντυπωσιαστείτε με τις παλιές επαύλεις 
πάνω στις πλαγιές του λόφου με θέα στα 
σμαραγδένια νερά, τους Μεσογειακούς 

κήπους, το πολυσύχναστο λιμάνι και τη 
ζωή στα καφέ της Piazza Tasso, η οποία 
αγαπήθηκε τόσο από τον Νίτσε και τον 
Ίψεν. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δείπνο 
και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Αμάλφι - Ποζιτάνο
Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχω-
ρούμε για το πανέμορφο κομμάτι της 
Χερσονήσου του Αμάλφι. Θα επισκε-
φθούμε το κουκλίστικο Ποζιτάνο & το 
ιστορικό Αμάλφι με πλοιάριο (προαιρε-
τικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το 
απόγευμα. Δείπνο.

5η μέρα: Κάπρι
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Κάπρι. 
Επιβίβαση στο πλοίο (προαιρετικά) για 
το πασίγνωστο νησί του διεθνούς τζετ 
σετ. Γνωριμία και περίπατος στα στενά 

δρομάκια στην πλατεία Πιασέτα. Χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η μέρα: Αλμπερομπέλο - Μπάρι (πλοίο)
Πρωινή αναχώρηση για το Αλμπερο-
μπέλο, μια μικρή Ιταλική πόλη στην 
επαρχία του Μπάρι, στην Απουλία, στη 
νοτιοανατολική Ιταλία. Το Αλμπερομπέλο 
είναι διάσημο για τις μοναδικές κατοικίες 
του με τις κωνικές στέγες, οι οποίες 
είναι γνωστές ως «Τρούλοι». Το 1996 η 
UNESCO ανακήρυξε το Αλμπερομπέλο 
ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. 
Συνεχίζουμε για το Μπάρι, όπου και θα 
επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής.

7η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα και αναχώρηση για 
την Αθήνα.

Ένα πολύχρωμο «μπαλκό-
νι» στη Μεσόγειο έτοιμο 
να μας προσφέρει την 
ανοιξιάτικη δροσιά του… 
Στο ταξίδι μας θα δούμε 
την Ματέρα γνωστή ως 
«Καππαδοκία της Με-
σογείου», την ιστορική 
Πομπηία με το δράμα του 
ηφαιστείου και τα καλύτε-
ρα κοσμοπολίτικα «στέκια» 
του τζετ σετ
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«η Καππαδοκία της Μεσογείου» 

Aμάλφι-Mατέρα 
Κάπρι - Νάπολη - Ποζιτάνο - Σορέντο - Σαλέρνο ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4, 24/5

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 27/4, 24/5 7 565 € 585 € +120 € 495 €

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Μεταφο-
ρές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia • 4 διανυκτερεύσεις στο Grand Hotel 
Salerno 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά (στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο) • Αρχηγός του γραφείου 
μας & ξεναγός στην Πομπηία • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν 
περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, τελεφερίκ • Εισιτήρια πλοίου για Κάπρι 
• Check point 20 € • Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα • Στο ξενοδοχείο υπάρχει Δημοτικός Φόρος 
4 € κατ’ άτομο τη νύχτα, που πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο

Tα ξενοδοχεία μας (ή παρόμοια)

Grand Hotel Salerno 4*

GRAND HOTEL SALERNO
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1η μέρα: Αθήνα - Τίρανα/Δυρράχιο
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα Τίρανα. Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 
Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η μέρα: Τίρανα - Άγιος Στέφανος - Μπούτβα - Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και σύντομη περιήγηση στην πόλη των Τιράνων. Πέρασμα στο Μαυροβού-
νιο. Θα δούμε πανοραμικά το νησάκι του Αγίου Στεφάνου και θα συνεχίσουμε με 
κατεύθυνση την Μπούτβα. Πορεία για το Ντουμπρόβνικ (Κροατία). Άφιξη και τακτο-
ποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

3η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και ξενάγηση στο «Μαργαριτάρι της Αδριατικής». Περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο και ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

4η μέρα: Μόσταρ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μόσταρ, την πόλη της Βοσνίας Ερζεγοβίνης που μας 
ταξιδεύει… στους αιώνες, δίπλα στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Δείπνο.

5η μέρα: Νησί Κόρτσουλα
Πρωινό και αναχωρούμε για το νησί Κόρτσουλα, που θεωρείται η γενέτειρα του 
Μάρκο Πόλο και είναι γνωστό για τα λατομεία μαρμάρων. Θα απολαύσουμε έναν 
περίπατο στους πλατείς λιθόστρωτους δρόμους. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Κότορ - Τίρανα
Πρωινό και άμεση αναχώρηση. Μέσα από μια φανταστική διαδρομή φτάνουμε στο 
μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ (UNESCO). Θα περπατήσουμε 
στη μικρή ναυτική πόλη του Πέραστ και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο 
για την παλιά πόλη του Κότορ, χτισμένη στους πρόποδες απότομων λόφων, περιτρι-
γυρισμένη από τείχη 4,5χλμ. τα οποία χρονολογούνται από το 15ο αιώνα, με πολλές 
εκκλησίες και παλιά αριστοκρατικά σπίτια. Αναχώρηση για τα Τίρανα, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Τίρανα - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.

1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο)
Αναχώρηση από την Αθήνα για την Πάτρα, απόπλους.

2η μέρα: Ανκόνα - Ιταλικό Τιρόλο - Ροβερέτο
Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση, μέσω μιας γραφικής διαδρομής, για το Ιταλικό Τι-
ρόλο. Άφιξη και τακτοποίηση 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 Δο-
λομίτες φθάνουμε στη Λίμνη Μιζουρίνα. Ακολουθεί το κοσμοπολίτικο χιονοδρομικό 
κέντρο Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

4η μέρα: Τρέντο - Δολομίτες - Μαντόνα ντι Καμπίλιο
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στάση για σύντομη περιήγηση στο Τρέντο. Συνεχίζουμε 
για το γνωστό ορεινό παραθεριστικό κέντρο Μαντόνα ντι Καμπίλιο. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

5η μέρα: Βερόνα - Μποργκέτο - Μάντοβα - Ροβερέτο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τη Βερόνα, γνωστή στα πέρατα του κόσμου από τον… 
Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Σύντομη στάση στο Μποργκέτο. Τελευταίος μας σταθμός η 
Σαιξπηρική Μάντοβα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

6η μέρα: Ίνσμπρουκ - Μπολτσάνο
Πρόγευμα και αναχωρούμε για το Ίνσμπρουκ. Έχει παραμείνει σχεδόν ανέπαφο στο 
πέρασμα των αιώνων, συνιστώντας ένα κινηματογραφικό ντεκόρ πέρα για πέρα 
αυθεντικό. Μεγαλόπρεπα παλάτια και κάστρα, περίτεχνα κτίρια Μπαρόκ, Ροκοκό και 
Νεοκλασικά, Καθεδρικοί ναοί, σκιερά καλντερίμια και Μεσαιωνικές κατοικίες συνθέ-
τουν ένα ζωντανό μουσείο με λαμπρές μαρτυρίες της δημιουργικής περιόδου των 
Αυστριακών αυτοκρατόρων. Συνεχίζουμε για το Μπολτσάνο. Στο παλαιό και όμορφο 
Μεσαιωνικό κέντρο θα θαυμάσουμε τον Γοτθικό Καθεδρικό ναό και τα Τιρολέζικα σπί-
τια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.

7η μέρα: Ροβερέτο - Ανκόνα (πλοίο)
Πρόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Απόπλους.

8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη το απόγευμα στην Πάτρα και άμεση αναχώρηση για την Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4 7 395 € 415 € +130 € 345 €

Περιλαμβάνονται: • Mεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
• 2 διανυκτερεύσεις στα Τίρανα ή στο Δυρράχιο, 4 διανυκτερεύσεις στο Ντουμπρόβνικ • Ημιδιατροφή κα-
θημερινά • Έμπειρος συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 
75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα • Check point 20 € • Ό,τι δεν αναφέρεται 
στα περιλαμβανόμενα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4, 27/4, 24/5 8 595 € 615 € +140 € 545 €

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Με-
ταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις 
συνολικά στο ξενοδοχείο Mercure Rovereto 4* ή παρόμοιο • Ημιδιατροφή καθημερινά • Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περι-
λαμβάνονται: • Check point Ιταλίας 20 € • Είσοδοι σε μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων • Τυχόν 
Δημοτικός φόρος πληρωτέος επί τόπου και ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4 

Αδριατική 

Ντουμπρόβνικ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 27/4, 24/5 

Ιταλικό Τιρόλο  

Δολομίτες

Δώρο!  
Ημιδιατροφή

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING
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1η μέρα: Αθήνα - Πάτρα (πλοίο)
Αναχώρηση από Αθήνα με το πούλμαν 
για Πάτρα, με στάσεις για ξεκούραση. 
Άφιξη στην Πάτρα, επιβίβαση στο πλοίο 
και απόπλους για Μπάρι.

2η μέρα: Μπάρι - Αλμπερομπέλο - 
Ματέρα - Ρήγιο
Από το Ιταλικό λιμάνι ταξιδεύουμε για το 
Αλμπερομπέλο, γνωστό για τα στρογγυλά 
σπίτια με τις τρουλωτές σκεπές. Συνεχί-
ζουμε για την πόλη Ματέρα, την «Καπ-
παδοκία της Μεσογείου», με ευρήματα 
που χρονολογούνται στην Παλαιολιθική 
εποχή. Τελευταίος σταθμός μας το 
Ρήγιο της Καλαβρίας. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο, χρόνος ελεύθερος, 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Ρήγιο - Μεσσήνη - Κεφα-
λού - Μονρεάλε - Παλέρμο
Πρόγευμα και αναχώρηση για να διασχί-
σουμε τα θρυλικά στενά της Σκύλλας και 
της Χάρυβδης. Βρισκόμαστε πλέον στη 
Σικελία, στην Μεσίνα, όπου θα ρίξουμε 
μια σύντομη ματιά. Συνεχίζουμε προς το 
Παλέρμο διασχίζοντας τη βόρεια πλευρά 
του νησιού, με ενδιάμεση στάση στη 
χαρακτηριστική Κεφαλού, χτισμένη κάτω 
από έναν τεράστιο ασβεστολιθικό βράχο. 
Επισκεπτόμαστε το γειτονικό Μονρεάλε 
με τον υπέροχο καθεδρικό ναό και τα 

ψηφιδωτά του. Άφιξη στην πρωτεύουσα 
Παλέρμο. Γνωριμία, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - 
Κατάνια
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τον 
Ακράγαντα, όπου θα ξεναγηθούμε στην 
«κοιλάδα των Ναών» -το συγκρότημα 
των ναών της Ήρας, της Ομόνοιας, του 
Ολυμπίου Διός. Η μέρα θα τελειώσει 
με περιήγηση στην Κατάνια. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

5η μέρα: Συρακούσες - Ταορμίνα - 
Μεσσήνη
Περιήγηση σε μία ακόμα σημαντική πόλη 
της Μεγάλης Ελλάδας, τις Συρακούσες 
- αρχαίο θέατρο, σπηλιά του Κύκλωπα, 
νησί της Ορτυγίας. Επίσκεψη στην Ταορ-

μίνα, Μεσαιωνική πόλη με επιβλητική 
θέα του ηφαιστείου της Αίτνας. Καταλή-
γουμε στη Μεσσήνη. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μεσσήνη - Λέτσε
Αναχώρηση από τη Μεσσήνη και πορεία 
για το Λέτσε, για να γνωρίσουμε ένα 
από τα κέντρα ανάπτυξης του Ελληνικού 
Πολιτισμού - θα δούμε ανάμεσα στα άλλα 
και το Ρωμαϊκό αμφιθέατρο και τον Κα-
θεδρικό ναό. Δείπνο και διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ελληνόφωνα χωριά - Μπάρι 
Περιήγηση στο Ελληνόφωνο χωριό 
Στερνατία και περνάμε από το Καλημέρα. 
Στη συνέχεια άφιξη στο Μπάρι, επιβίβαση 
στο πλοίο και απόπλους.
8η μέρα: Πάτρα - Αθήνα
Άφιξη στην Πάτρα, αναχώρηση για Αθήνα.

Σικελία: εκεί που η Μυθο-
λογία συναντά την Ιστορία 
και η Ελλάδα τις ιστορικές 
αποικίες της! Ξεκινάμε με 
σημαντικούς σταθμούς 
στην Κάτω Ιταλία, περ-
νάμε τα στενά της Σκύλ-
λας και της Χάρυβδης… 
ασφαλείς και ξεκινάμε την 
εξερεύνηση του διαχρονι-
κά αγαπημένου νησιού

EARLY
BOOKING

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4, 24/5

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 27/4, 24/5 8 595 € 615 € +165 € 535 €

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες • Μεταφο-
ρές, εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia • 5 διανυκτερεύσεις στη Σικελία όπως 
στο πρόγραμμα (1 στο Ρήγιο, 1 στο Παλέρμο, 1 νύχτα στην Κατάνια, 1 νύχτα στη Μεσσήνη / ενδέχεται να 
γίνει στην Κατάνια και 1 στο Λέτσε σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή καθημερινά (στα ξενοδοχεία, 
όχι στο πλοίο) • Εισιτήρια πλοίου από/προς Σικελία • Τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και τις Συρακούσες 
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 
έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Checkpoint 20 € το άτομο • Είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς 
χώρους • Δημοτικός φόρος ξενοδοχείων 3-5 € κατ’ άτομο τη μέρα, πληρωμή επιτόπου

Eλληνόφωνα χωριά Σικελίας 

Μεγάλη Ελλάδα 
Αλµπεροµπέλο - Ματέρα - Ρήγιο - Μεσσήνη - Κεφαλού - Μονρεάλε -  
Παλέρµο - Ακράγαντας - Κατάνια - Ταορµίνα - Λέτσε - Ελληνόφωνα χωριά
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 26/4, 1/6  

Σερβία  

Bελιγράδι
1η μέρα: Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Πρωινή αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δια-

νυκτέρευση.

2η μέρα: Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι
Πρωινή πορεία για τη Σερβία & την όμορφη πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι. Τακτο-

ποίηση & 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 πλέον φωτογραφημέ-

νες πόλεις στον κόσμο. Τα περισσότερα αξιοθέατα βρίσκονται στην παλιά πόλη. Ο πε-

ζόδρομος Κνεζ Μιχαήλοβα, η Λυρική Σκηνή, η Βουλή, τα παλιά ανάκτορα, ο ναός του 

Αγίου Σάββα, ο τρομερός πύργος Νέμποσα όπου μαρτύρησε ο Ρήγας Φεραίος είναι 

μερικά από τα αξιοθέατα που θα θαυμάσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.

4η μέρα: Εθνικό Πάρκο Φρούσκα Γκόρα - 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». Θα 

επισκεφθούμε δύο ή τρεις μονές. Συνεχίζουμε για το Νόβι Σαντ, πρωτεύουσα της 

Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 

κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον 

Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζό-

δρομο. Επόμενη επίσκεψη στο 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. Δειπνο.

6η μέρα: Σκόπια - Αθήνα
Μετά το πρωινό αναχώρηση νωρίς το πρωί για την Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4, 24/5   

Άνοιξη στην 

Βουλγαρία
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: 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 

επιστροφή στη Σόφια και ξεκούραση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέ-

ρευση.

3η μέρα: Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ιστορική Φιλιππούπολη (Plovdiv). Πρόκειται για 

μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, αφού θεωρείται πως κατοικείται από 

τη Νεολιθική εποχή, και απλώνεται γύρω από επτά λόφους. Περιήγηση πεζή στην 

παλαιά πόλη με τα γραφικά δρομάκια και τα παλιά αρχοντικά, την εκκλησία Κων-

σταντίνου και Ελένης, το Ρωμαϊκό Θέατρο. Επιστροφή νωρίς το βράδυ στη Σόφια. 

Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Σόφια
Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βουλ-

γαρικής πρωτεύουσας, που είναι χτισμένη στις πλαγιές του Όρους Βίτοσα. 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. Επι-

στροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η μέρα: Σόφια - Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρωινό & νωρίς το πρωί αναχώρηση για την Αθήνα, αφού προηγουμένως επι-

σκεφθούμε την πανέμορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι κοντά στα Ελληνικά σύνορα, 

γνωστή για τα ιαματικά νερά της αλλά και τις συμφέρουσες αγορές στον πεζόδρο-

μό της. Εν συνεχεία, με ενδιάμεσες στάσεις για γεύμα και καφέ, άφιξη στην Αθήνα 

νωρίς το βράδυ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4, 26/4, 1/6 6 375 € 395 € +120 € 335 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
• 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* • Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και τα Σκόπια • Γεύμα στο Sremski 
Karlovci (ως μέρος της ημιδιατροφής) • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Τοπικός ελλη-
νόφωνος αρχηγός • Δημοτικός φόρος Θεσσαλονίκης και Βελιγραδίου • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και 
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Check point 15 €• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαι-
ολογικούς χώρους • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Ξενοδοχείο Early 
Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 27/4, 
24/5

5
Novotel Sofia 4*

ή παρόμοιο
275 € 295 € +115 € 225 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia 
• 4 διανυκτερεύσεις στο Novotel Sofia 4* ή παρόμοιο • Δημοτικός φόρος Βουλγαρίας • Ημιδιατροφή καθη-
μερινά • Επίσημος ξεναγός στη Σόφια • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής 
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογι-
κούς χώρους • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα

EARLY
BOOKING

EARLY
BOOKING

Γεύμα με  
πλούσια πιάτα, 

κρασί & μουσική  
στο εκπληκτικό  

Sremski Karlovci,  
στις όχθες του  

Δούναβη
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1η μέρα: Αθήνα - Σόφια 

Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο.

2η μέρα: Σόφια - Βουκουρέστι 
Μετά το πρωινό μας αναχώρηση με 
πορεία προς Βουκουρέστι. Άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Πεζή 
περιήγηση στην παλιά πόλη. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βουκουρέστι 
Πρωινό και περιήγηση στην πόλη με τις 
πλατείες Βικτοριέι & Ουνιβερσιτάτζι, το 
Αθήναιο, το Εθνικό Θέατρο του Λουκά 
Καρατζιάλε, τον Λόφο της Μητρόπολης 
και άλλα αξιοθέατα. Υπόλοιπο ημέρας 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βουκουρέστι - Ιάσιο 

Πρωινό και αναχώρηση με πορεία προς 
το Ιάσιο. Άφιξη και περιήγηση στην 
πρώην πρωτεύουσα της ηγεμονίας της 
Μολδοβλαχίας. Περίπατος στην πλατεία 
της Ένωσης, με το Μέγαρο Πολιτισμού 
και το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της 
Ρουμανίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 
δείπνο.

5η μέρα: Ιάσιο - Μοναστήρια 
Ρουμανικής Μολδαβίας - Γκούρα 
Χομορουλούι 
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για την 
Σουτσεάβα, περιοχή των μοναστηρι-
ών της Ρουμανικής Μολδαβίας. Θα 
επισκεφθούμε τα πιο αντιπροσωπευτικά: 
Βορονέτ, Σουτσεβίτα & Μολντοβίτα. 
Συνεχίζουμε για την Γκούρα Χουμορου-
λούι, άφιξη στο ξενοδοχείο μας, δείπνο 
και διανυκτέρευση.

6η μέρα: Τρανσυλβανία - Μπιστρίτα - 
Μπαρκουλούι - Κλουζ Ναπόκα 

Σήμερα ταξιδεύουμε δυτικά στην Τραν-
συλβανία, περνώντας από το παραδο-
σιακό χωριό Μπιστρίτα - Μπαρκουλούι, 
όπου θα κάνουμε στάση για καφέ στο 
«Κάστρο του Δράκουλα», εστιατόριο/
ξενοδοχείο που λειτουργεί και ως μου-

σείο. Συνεχίζουμε για την παραδοσιακή 
πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, την 
Κλουζ Ναπόκα. Περιήγηση, τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο, δείπνο. 

7η μέρα: Τurda Salina - Σιγκισοάρα 
- Μπρασόβ 

Πρωινό και αναχώρηση για να επισκε-
φθούμε το αλατωρυχείο Turda Salina. Οι 
άψογα οργανωμένες εγκαταστάσεις του 
είναι πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένες. 
Υπάρχει υπόγεια λίμνη με ενοικιαζό-
μενα σκάφη, 200 μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια της Γης. Συνεχίζουμε για τη 
Μεσαιωνική Σιγκισοάρα (UNESCO), περι-
τριγυρισμένη από πύργους, πολεμίστρες 
και οχυρωματικά έργα. Επόμενος σταθ-
μός μας η επίσης Μεσαιωνική Μπρασόβ, 
πόλη του 18ου αιώνα. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

8η μέρα: Μπρασόβ - Πέλες - Πύργος 
Μπραν - Μπρασόβ

Πρόγευμα και μετά από μια σύντομη 
επίσκεψη στο Παλάτι Πέλες, αναχώρηση 
με το πούλμαν για τα Καρπάθια, όπου 
θα επισκεφθούμε το Φρούριο Μπραν 
(Πύργο του Δράκουλα). Επιστροφή στο 
Μπρασόβ και περιήγηση στην πόλη 
όπου θα δούμε τη Μαύρη Εκκλησία, 
την κεντρική πλατεία και το Δημαρχείο. 
Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος στην πόλη, 
δείπνο και διανυκτέρευση.

9η μέρα: Μπρασόβ - Σόφια

Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια, άφιξη, 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο & δείπνο.

10η μέρα: Σόφια - Αθήνα 

Πρόγευμα και επιστροφή στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.
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«Ζωγραφιστά Μοναστήρια» 

Γύρος Ρουμανίας 
Καρπάθια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» Μπουκοβίνας & Μολδαβίας -  
Κλουζ Ναπόκα - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ - Ποϊάνα Μπρασόβ - Πέλες …και Αλατωρυχεία ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 4/4, 26/4, 23/5

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

4/4, 26/4, 23/5 10 585 € 615 € +195 € 475 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της Panolympia • 9 δι-
ανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4* (2 στη Σόφια, 2 στο Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 
Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) • Ημιδιατροφή καθημερινά • Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι • Έμπειρος 
συνοδός/αρχηγός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών 
Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία, πύργους • Check point 25 € ανά άτομο • Ό,τι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημείωση: Την 5η ημέρα η διανυκτέρευση ενδέχεται να γίνει στην Σουτσεάβα



100 ΟΔΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 6/4, 27/4, 28/4, 24/5, 25/5   

Βυζαντινή  

Oχρίδα
1η μέρα: Αθήνα - Μοναστήρι (Μπίτολα) - Οχρίδα
Πρωινή αναχώρηση για την Οχρίδα. Οικονομικές αγορές duty free, διέλευση 

συνόρων και επίσκεψη στο Μοναστήρι (Μπίτολα), όπου θα δούμε τα παλιά Ελ-

ληνικά αρχοντικά, την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Άφιξη νωρίς το βράδυ 

στην Οχρίδα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο.

2η μέρα: Όσιος Ναούμ - Λίμνη Οχρίδας
Πρόγευμα και εκδρομή στο μοναστήρι του Οσίου Ναούμ. Από εδώ ξεκίνησαν 

οι Έλληνες μοναχοί Κύριλλος και Μεθόδιος για να διδάξουν στους Σλάβους την 

αλφάβητο (Κυριλλικά) και τη Βίβλο. Γεύμα. Το απόγευμα μετάβαση στην παλιά 

πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίμια, τα Ελληνικά αρχοντικά, τη Βυζα-

ντινή 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 περπάτημα στον όμορφο πεζό-

δρομο της πόλης με τα γραφικά μαγαζάκια. Κρουαζιέρα στη Λίμνη (προαιρετι-

κά με κόστος 5-6 €, καιρού επιτρέποντος). Γεύμα. Το απόγευμα ελεύθερο στην 

πόλη. Δείπνο στο ξενοδοχείο.

4η μέρα: Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο - Στρούγκα

Πρόγευμα. Διαδρομή κατά μήκος του ποταμού, δίπλα από το φαράγγι της Ράντι-

τσα, για το Μοναστήρι Γιοβάν Μπιγκόρσκι και τη λίμνη του Μαύροβο. Επιστρο-

φή 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 Αθήνα. Άφιξη αργά το από-

γευμα.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 5/4, 27/4, 24/5   

Πανόραμα Βουλγαρίας 

Μαύρη Θάλασσα
1η μέρα: Αθήνα - Σόφια
Πρωινή αναχώρηση για τη Σόφια. Διέλευση συνόρων. Άφιξη, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο, δείπνο.

2η μέρα: Σόφια
Πρόγευμα και ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα: Alexander Nevsky, Αγία 
Σοφία, Αγ. Νικόλαος, Κοινοβούλιο, Όπερα κ.ά. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βέλικο Τάρνοβο - Βάρνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Βέλικο Τάρνοβο. Περιήγηση και αναχώρηση 
για την Βάρνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και πρώτη γνωριμία με την πόλη. 
Γιορτινό δείπνο πριν την Ανάσταση και το βράδυ θα μεταβούμε πεζή σε εκκλησία 
για την Ανάσταση.

4η μέρα: Bάρνα - Κωστάντζα (Ρουμανία) - Bάρνα
Πρόγευμα και περιήγηση. Ακολουθεί επίσκεψη στη γειτονική Κωστάντζα, δημο-
φιλές θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και επιστροφή 
το απόγευμα στην Βάρνα. Πασχαλινό δείπνο στο ξενοδοχείο μας με ψητό κρέας, 
κόκκινα αυγά και άλλα πολλά παραδοσιακά εδέσματα. 

5η μέρα: Βάρνα - Μεσημβρία - (Μπουργκάς) - Φιλιππούπολη
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, με πρώτο σταθ-
μό την όμορφη Μεσημβρία (Νεσεμπάρ), που θυμίζει τη δική μας Μονεμβασιά. 
Συνεχίζουμε για το Μπουργκάς. Πορεία προς την ιστορική Φιλιππούπολη, γνω-
ριμία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.

6η μέρα: Φιλιππούπολη - Ρίλα - Σαντάνσκι
Πρόγευμα και περιήγηση πεζή στη Φιλιππούπολη. Στη συνέχεια αναχώρηση για 
Ρίλα, επίσκεψη στο ιστορικό μοναστήρι. Προχωρούμε στο Σαντάνσκι, τακτοποίη-
ση και χρόνος ελεύθερος. Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

7η μέρα: Σαντάνσκι - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες 2κλινο 1κλινο Παιδί

6/4, 28/4, 25/5 4 195 € +50 € 165 €

5/4, 27/4, 24/5 5 245 € +60 € 215 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia • 3 ή 4 
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Drim 4*/Sileks 4* ή παρόμοιο • Πλήρης διατροφή • 2 βράδια γλέντι με 
ορχήστρα • Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 
ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι σε μουσεία • Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα 
• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο Σημείωση: Η 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 
προαιρετική κρουαζιέρα στη Λίμνη.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΟΔΙΚΩΣ

Aναχώρηση Ημέρες Early Booking 2κλινο 1κλινο Παιδί

5/4, 27/4, 24/5 7 395 € 415 € +120 € 345 €

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν της 
εταιρείας Panolympia • 6 διανυκτερεύσεις στη Βουλγαρία σε 4* ξενοδοχεία • Ημιδιατροφή καθημερινά • 
Έμπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας • Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Σόφια • Ασφάλεια αστι-
κής & επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών Δεν περιλαμβάνονται: • Είσοδοι 
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο • Αχθοφορικά και 
φιλοδωρήματα

Πλήρης  
διατροφή! 
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